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H árom napon át reggeltől es-
tig fociznak majd hétvégén 
a székelyudvarhelyi sport-

csarnokban. A küzdelmekben har-
minckét csapat vesz részt, az együt-
teseket nyolc csoportra osztották. A 
csoportokból az első két helyezett 
jut tovább. Vasárnap reggel kezdő-
dik a nyolcaddöntő, délután három-
negyed ötkor pedig a fi nálé.

Szabályzat

A teremtornán csak leigazolt játé-
kosok léphetnek pályára, továbbá 
szükséges a 2018-as orvosi látta-
mozás, és a csapatvezetőknek már 
az első mérkőzés előtt fel kell írni-
uk a labdarúgók neveit (maximum 
húsz) a játékvezetői lapra. Minden 
együttesnek kétféle mezzel kell ren-
delkeznie, és a játékosok a mérkőzé-
seken nem viselhetnek ékszereket. 
Kezdő sípszó előtt egy-egy csapatra 
legtöbb három percet várnak, ha pe-
dig valamelyik fél nem jelenik meg, 
októl függetlenül 3–0 lesz az ered-
mény az ellenfél javára.

A meccsek időtartama 2x15 perc, 
az egyenes kieséses szakaszban 
döntetlen esetén öt-öt büntetőrúgás 
következik, amelyeket hét méterről 

kell elvégezni. Az oldalberúgást, 
szögletet négy másodperc alatt kell 
elvégezni, ugyanakkor nem szabad 
megfogni a palánkot és ebből előnyt 
szerezni, ilyen esetben ugyanis köz-
vetett szabadrúgást ítélnek az ellenfél 
javára. Szabadrúgásnál, szögletnél, 
középkezdésnél, oldalberúgásnál az 
ellenfél játékosának minimum öt mé-
ter távolságra kell állnia a labdától. A 
kapus kézzel nem dobhat gólt.

A sárga lapos fi gyelmeztetés két-
perces kiállítást jelent, ugyanazon a 
mérkőzésen egy újabb sárga lap pe-
dig piros lapot eredményez, és négy 
percig emberhátrányban játszik a 
csapat. A piros lap automatikusan 
egyfordulónyi eltiltással is jár. A 
kiállított kapus csak akkor mehet 
vissza a pályára, amikor a játékve-
zető lehetősége szerint megállítja a 
meccset, addig a büntető két perc le-
járta után egy másik játékos léphet 
pályára.

Csak a cserepadoknál lehet cse-
rélni, kivéve ha megsérül a játékos 
– félidőben nincs kispadcserélés. 
A cserepadnál tilos hangoskodni, 
szitkozódni, felállni, földre köpni, 
vizet szándékosan kiönteni, a pa-
lánkot rúgni. Rossz csere esetén 
(hamarabb bemegy a pályára a já-
tékos) a sárga lapos fi gyelmeztetést 
a pályára lépő játékos kapja, akinek 
ezután két percre vissza kell ülnie a 
kispadra.

Amennyiben a csoportmérkő-
zések során két csapat egyforma 
pontszámot ér el, a helyezésnél 
a következő kritériumokat veszik 
fi gyelembe: 1. egymás elleni ered-
mény, 2. gólarány, 3. rúgott gólok 
száma, 4. sorshúzás.

A 22. teremtorna 
csoportbeosztása

A csoport:  Malomfalva, Felsőbol-
dogfalva, Szentegyháza II., Agyag-
falva. B csoport:  Szentegyháza, 
Siménfalva, Szentábrahám, Szé-
kelyvarság. C csoport:  Székely-
udvarhelyi Roseal, Parajdi SK, Ze-
teváralja, Kobátfalva. D csoport:  
Nagygalambfalva, Zetelaka II., Ho-
moródszentmárton, Csekefalva. E 
csoport: Farkaslaka, Székelyszent-
lélek, Máréfalva, Homoródalmás. 
F csoport:  Zetelaka, Székelyderzs, 
Betfalva, Oklánd. G csoport:  Lö-
véte (címvédő), Székelyudvarhelyi 
Golimpiákosz, Korondi Ifj úság, Bö-
göz. H csoport:  Székelyudvarhelyi 
Sporting, Farcád, Kányád, Kápol-
násfalu.

A csoportmérkőzések időpontjai: 
pénteken 8 órától Felsőboldogfal-
va–Szentegyháza II., 8.35-től Simén-
falva–Szentábrahám, 9.10-től Paraj-
di SK–Zeteváralja, 9.45-től Zetelaka 
II.–Homoródszentmárton, 10.20-tól
Székelyszentlélek–Máréfalva, 10.55-
től Székelyderzs–Betfalva, 11.30-
tól Golimpiákosz–Korondi Ifj úság, 
12.05-től Farcád–Kányád, 12.40-től 
Malomfalva–Agyagfalva, 13.15-től
Szentegyháza–Székelyvarság, 
13.50-től Roseal SK–Kobátfalva, 
14.25-től Nagygalambfalva–Cseke-
falva, 15 órától Farkaslaka–Homo -
ródalmás, 15.35-től Zetelaka–Ok-

lánd, 16.10-től Lövéte–Bögöz, 16.45-
től Sporting–Kápolnásfalu, 17.20-
tól Malomfalva–Felsőboldogfalva, 
17.55-től Szentegyháza–Siménfal-
va, 18.30-tól Roseal SK–Parajd SK, 
19.05-től Nagygalamb falva–Zete-
laka II., 19.40-től Farkaslaka–
Szé kelyszentlélek, 20.15-től Ze -
te laka–Székelyderzs, 20.50-től Lö-
véte–Golimpiákosz, 21.25-től Spor-
ting–Farcád; szombaton 8 órától Ma-
lomfalva–Szentegyháza II., 8.35-től 
Szentegyháza–Szentábrahám, 9.10-
től Roseal SK–Zeteváralja, 9.45-től 
Nagygalambfalva–Homoródszent-
márton, 10.20-tól Farkaslaka–Má-
réfalva, 10.55-től Zetelaka–Betfalva, 
11.30-tól Lövéte–Korondi Ifj úság, 
12.05-től Sporting–Kányád, 12.40-
től Felsőboldogfalva–Agyagfalva, 
13.15-től Siménfalva–Székelyvarság, 
13.50-től Parajdi SK–Kobátfalva, 
14.25-től Zetelaka II.–Csekefalva, 15 
órától Székelyszentlélek–Homoród-
almás, 15.35-től Székelyderzs–Ok-
lánd, 16.10-től Golimpiákosz–Bö-
göz, 16.45-től Farcád–Kápolnásfalu, 
17.20-tól Szentegyháza–Agyagfalva, 
17.55-től Szentábrahám–Székelyvar-
ság, 18.30-tól Zeteváralja–Kobát fal-
va, 19.05-től Homoródszentmár ton–
Csekefalva, 19.40-től Má réfalva–
Ho moródalmás, 20.15-től Betfalva–
Oklánd, 20.50-től Korondi Ifj úság–Bö-
göz, 21.25-től Kányád–Kápolnásfalu.

Az eddigi győztesek

Háromszor nyert: Betfalvi Kü-
küllő, Farcád, Lövétei Egyesülés. 
Kétszer nyert: Parajdi SE, Farkas-
laka, Székelyudvarhelyi Küküllő, 
Székelyudvarhelyi Sporting, Nagy-
galambfalvi SE. Egyszer nyert: Ho-
moródalmás, Szentábrahám.

Harcba szállnak a kupáért
A hétvégén rendezik az Udvarhely körzetisek teremtornáját
• Huszonkettedik alkalommal bonyolítják le 
az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokságban 
szereplő csapatok teremtornáját. A péntektől 
vasárnap estig tartó viadalon harminckét csa-
pat küzd a trófeáért.

A negyedik hely 
megtartása a tét
A magyar válogatott szabad-
napos volt, riválisai viszont 
pályára léptek a német–dán 
rendezésű kézilabda-világbaj-
nokság középdöntőjének hétfői 
játéknapján. A házigazda dánok 
legyőzték Egyiptomot, míg a 
skandináv rangadón Norvégia 
felülmúlta Svédországot. Utóbbi 
eredmény azt jelenti, hogy 
Magyarország már nem érheti 
el a 2. csoport harmadik helyét, 
ellenben megtarthatja a ne-
gyediket, amellyel még marad 
esélye arra, hogy kiharcolja az 
olimpiai selejtezőtornán való 
részvételt. Ehhez az szüksé-
ges, hogy Lékai Máté és társai 
Egyiptom előtt végezzenek, 
hiszen csak így játszhatnak a 
világbajnokság hetedik helyé-
ért. A magyaroknak jelenleg -1 
a gólkülönbségük, és a szerdai 
utolsó fordulóban 19 órától Nor-
végia ellen játszanak, legalább 
egy döntetlennel pedig biztosan 
megőrzik a negyedik helyet. Ezt 
egy kisebb arányú vereséggel 
is megtarthatják, de ehhez 
az szükséges, hogy a -13-as 
gólkülönbséggel rendelkező 
Egyiptom ne nyerjen fölényesen 
Tunézia ellen. Férfi kézilabda-vi-
lágbajnokság, középdöntő, 2. 
forduló, 2. csoport: Svédor-
szág–Norvégia 27–30, Dánia–
Egyiptom 26–20. Az állás: 1. 
Dánia 8 pont, 2. Norvégia 6, 3. 
Svédország 6, 4. Magyarország 
3 (108–109), 5. Egyiptom 1 (102–
115), 6. Tunézia 0. 1. csoport: 
Spanyolország–Brazília 36–24 
(19–13), Németország–Horvát-
ország 22–21 (11–11). Az állás: 1. 
(és továbbjutott) Németország 7 
pont, 2. (és tj.) Franciaország 7, 
3. Horvátország 4, 4. Spanyolor-
szág 4, 5. Brazília 2, 6. Izland 0.

Egy jó és egy rossz 
hír Babostól
Babos Tímea és Fucsovics 
Márton vereséget szenvedett 
a vegyes párosok versenyének 
nyolcaddöntőjében a melbour-
ne-i ausztrál nyílt teniszbaj-
nokságon, 6:3, 6:2-re maradt 
alul a második helyen kiemelt 
Nicole Melichar (amerikai)–
Bruno Soares (brazil) kettőssel 
szemben. Női párosban a 
címvédő Babos Tímea–Kristina 
Mladenovic kettős két játszmá-
ban, 6:4, 7:5-re legyőzte a ki-
lencedikként rangsorolt Raquel 
Atawo (amerikai)–Katarina Sre-
botnik (szlovén) duót, és ezzel 
bejutott az elődöntőbe, ahol a 
Jennifer Brady és Alison Riske 
alkotta amerikai kettőssel 
találkozik majd. A női egyéni 
versenyben kedden kialakult 
az egyik elődöntős párharc, a 
cseh Petra Kvitova az ausztrál 
Ashleigh Barty elleni kétszet-
tes (6:1, 6:4) győzelmével 
bejutott a legjobb négy közé, 
és ezzel biztossá vált, hogy 
Simona Halep a jövő héttől 
elveszíti a világelsőséget.
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