
A középdöntőben is kiélezett 
mérkőzések várnak a csapatokra

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

2019.  MÁRCIUS 6. ,  SZERDA S P O R T 7#kézilabda  #teke

JÓZSA CSONGOR, ZÁTYI TIBOR

A z idei ifj úsági 3-as (2004–
2005-ben születettek) lány 
kézilabda-bajnokságba re-

kordszámú együttes nevezett be. 
A szakszövetségnek nagyon nehéz 
volt kialakítania a csoportokat, vé-
gül nyolcat hozott létre. A Csíksze-
redai VSK és a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZKA a tíz csapatot felvonultató 
F-jelűbe került.

A bajnokság előtt a VSK-nál ge-
nerációváltás történt, most főleg a 
tavalyi ifj úsági 4-es korosztályban 
országos döntőig jutott, végül ne-
gyedik helyen végzett játékosokból 
áll a csapat. Az idei pontvadászatra 
nem tűztek ki nagy célokat, hiszen 
főként a tapasztalatszerzés volt fon-
tos. „Titkon reméltük, hogy képe-
sek lehetünk továbbjutni a csoport-
ból. A bajnokság első része nehéz 
volt, de a lányok végig jó mérkőzé-
seket játszottak, csak négy talál-
kozón szenvedtünk vereséget. Jól 
bírtuk a hajrákat is, több meccset is 
az utolsó percekben nyertünk meg” 
– mondta Szabó Előd Zsolt, a VSK 
egyik edzője.

Ami a folytatást illeti, a tréner 
kifejtette: „Örülünk, hogy még tíz 
mérkőzést játszhatunk. Ez az év szá-

munkra a tanulásról szól, a játéko-
sok többsége a következő szezonban 
is ebben a korcsoportban folytatja. 
Persze nem adjuk fel, ha meglesz az 
esély arra, hogy ott legyünk a követ-
kező körben is, akkor azt megragad-
juk.”

Az utolsó meccs döntött

Az F csoport utolsó mérkőzésén a 
Székelyudvarhelyi ISK-SZKA lány-

csapata a Fogarasi ISK vendége volt. 
A Székelyföldi Kézilabda Akadémia 
udvarhelyi, szovátai és zetelaki ké-
zilabdázókból álló együttese maga-
biztos, 38–33-as győzelmet aratott, 
így elcsípte a harmadik helyet, és 
továbbjutott a középdöntőbe.

„Ha a csoport végeredményét 
nézzük, akkor jól szerepeltünk, 
elértük a szezon elején kitűzött cé-
lunkat, hiszen továbbjutottunk. A 
bajnokság során voltak hullámvöl-
gyeink, olyan meccseink, amelye-
ken nem lett volna szabad kikap-
nunk. Viszont felvettük a harcot a 
komolyabb ellenfelekkel, és volt, 
amikor mi nyertük meg a nagy csa-
tákat. Ilyen volt az utolsó, fogarasi 
meccs is, amelyről előre nem lehe-
tett megmondani, ki lesz a győzte-
se” – fogalmazott Sándor Aliz.

Az SZKA-ISK vezetőedzője sze-
rint fokozatosan fejlődik a csapat, 
a középdöntőben pedig minél jobb 
eredményt szeretnének elérni. „Nem 
ismerjük a másik csoportból érkező 
csapatokat, de célunk a döntőbe ju-
tást érő első két hely valamelyikén 
végezni. Ezen a szinten nagyon ke-
vésen múlik a siker, Csíkszeredával 
és a Fogarasi VSK-val is ki-ki mecs-
cseket vívtunk, erre számítok a kö-
zépdöntőben is” – tette hozzá.

Sándor Aliz munkáját Mester 
Zsolt, Gagyi Erika és Cristian Weisz 
is segítette.

A középdöntő jövő hét végén 
kezdődik. Itt az F csoport három to-
vábbjutójához – Csíkszeredai VSK, 
Székelyudvarhelyi SZKA-ISK és Fo-
garasi VSK – az E csoport első há-
rom helyezettje csatlakozik: az LPS 

Slatina, az Universitatea Craiova és 
a Chimia Rm. Vâlcea. Az oda-vissza-
vágók után az első két helyezett jut 
be az országos döntőbe.

Ifj úsági 3-as lány kézilab-
da-bajnokság, az F csoport vég-
eredménye: 1. Fogarasi VSK 52 
pont, 2. Csíkszeredai VSK 44, 3. 
Székelyudvarhelyi ISK-SZKA 41, 4. 
Fogarasi ISK 37, 5. Petrozsényi ISK 
36, 6. Vajdahunyadi SK 35, 7. Nagy-
szebeni ISK 25, 8. Vulkáni VSK 20, 9. 
Szászsebesi LPS 14, 10. Vajdahunya-
di ISK 0.

A Csíkszeredai VSK kerete:  
Iarca Magdolna Szidónia, Sánduly 
Zsófi a, Tunariu Beatrice, Mátyás 
Kitti, Szőke Orsolya, Süveg Eszter, 
Iarca Margit Tímea, Miklós Enikő, 
Györgypál Zsanett, Erőss Katalin, 
Péter Eszter, Antal Réka, Simon Nó-
ra Tamara, Ambrus Hanga Boróka, 
Fejes Tímea, Koós Klaudia, Sándor 
Klementina, Mandel Kata, Csorba 
Adrienn. Edzők: Erőss Levente, Lés-
tyán István és Szabó Előd Zsolt.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZKA 
kerete: Miklós Flóra, Fodor Berna-
dett, Dénes Szidónia, Pápai Hanna, 
Gergely Nóra, Márton Kinga, Bíró 
Andrea, Sándor Melinda, Kereső Or-
solya, Márton Adél, Paula Cramba, 
Sára Renáta, Sebők Harmat, Sebők 
Tamara, Lukács Anita, Balázs And-
rea Irma, Lázár Tímea Andrea, Ja-
kab-Demeter Vivien, Hegyi Blanka. 
Vezetőedző: Sándor Aliz.

Kéz a kézben jutottak tovább
Az országos döntőért küzdhetnek
• A Csíkszeredai VSK és a Székelyudvarhelyi ISK-
SZKA ifjúsági 3-as korosztályú együttese ugyanabból a 
csoportból vágott neki a lány kézilabda-bajnokságnak. 
Mindkét székelyföldi gárda remekelt a csoportkörben, 
szorgalmasan gyűjtögették a pontokat, és a középdön-
tőbe való továbbjutást érő helyen végeztek.

Megvédte bajnoki címét a Homoród
Lejárt a hatodik alkalommal megrendezett Homoród menti tekebajnok-
ság, amelyen ezúttal nyolc csapat vett részt. A verseny tavaly decem-
berben kezdődött, és múlt hét végén fejeződött be. Összesen tizennégy 
fordulót rendeztek, és a Homoródszentpéteri Homoród megvédte tavaly 
szerzett bajnoki címét. Idén volt a legkiélezettebb harc a tekebajnokság-
ban, hiszen az első és a harmadik helyről is a ledöntött fák száma hatá-
rozott. Második a Városfalvi Ifjúság lett, a dobogó legalsó fokára pedig 
az első négy kiírást megnyert Szentpáli Radica állhatott fel. A csapatbaj-
nokság végeredménye: 1. Szentpéteri Homoród 33 pont (16 399 ledöntött 
fa), 2. Városfalvi Ifjúság 33 (16 239), 3. Szentpáli Radica 30 (16 191), 4. 
Városfalvi Egres 30 (15 944), 5. Oklándi Vika 18 (15 392), 6. Szentpáli Nyá-
rikert 18 (15 311), 7. Szentpéteri Ifjúság 6 (14 244), 8. Recsenyédi Kapus 
0 (13 770). Egyéniben a legjobb nyolc eredmény összesítése alapján Imre 
Endre lett az első (Szentpáli Radica, 1858 fa), őt – akárcsak az előző 
három kiírásban – Bathó Áron (Szentpéteri Homród, 1759 fa) követte, a 
harmadik pedig ifj. Csáka Csaba (Városfalvi Ifjúság, 1757).

Fordít Párizsban a Manchester United?
Újabb két mérkőzéssel folytatódik ma este a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének visszavágós szakasza: a Paris Saint-Germain kétgó-
los előnyből várja a hazai visszavágót a Manchester Uniteddel szemben, 
míg az FC Porto 2–1-es idegenbeli vereség után fogadja az AS Romát. 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók: ma 22 órától 
Paris Saint-Germain–Manchester United és FC Porto–AS Roma.

• RÖVIDEN 

A z Astra Giurgiu hátrányból fel-
állva idegenben legyőzte a CSU 

Craiovát a labdarúgó 1. Liga alapsza-
kaszának utolsó mérkőzésén, hétfőn 
este. A két együttes között két pont a 
különbség a felsőházi rájátszás előtt, 
amelynek hétvégi első fordulójában 
ismét megmérkőznek egymással.

Labdarúgás, 1. Liga, alapszakasz, 
26., utolsó forduló: CSU Craiova–Ast-
ra Giurgiu 1–2 (0–0), gólszerzők Kol-
jic (49.), illetve Llullaku (76.), Don-
kor (89., öngól). Play-off , 1. forduló: 
szombaton 20.15-től Kolozsvári CFR–
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK; va-
sárnap 20.30-tól CS U Craiova–Astra 

Giurgiu; hétfőn 20.30-tól FCSB–FC Vi-
itorul. Play-out, 1. forduló: pénteken 
20.30-tól Bukaresti Dinamo–Dună-
rea Călărași; szombaton 13 órától 
Hermannstadt–Medgyesi Gaz Metan; 
vasárnap 17.30-tól Jászvásári Poli–FC 
Voluntari; hétfőn 17.30-tól FC Boto-
șani–Concordia Chiajna. (H. B. O.)

Meglepetéssel zárult az 1. Liga alapszakasza

A Székelyudvarhelyi Hwarang 
Taekwondo WT SK négy spor-

tolóval vett részt a Besztercén meg-
rendezett Ilyo Open Cup elnevezésű 
versenyen. Nagyszerűen teljesítettek 
a népes mezőnyben (huszonöt klub 
közel háromszáz sportolója szere-
pelt), a sportesemény végén hárman 
dobogóra állhattak. Formagyakorlat-
ban (poomsae) az A osztályos szeni-
orok között Nemes Mátyás első lett, 
a B osztályban pedig Nagy Ágnes a 
kisjuniorok között ugyancsak az élen 

végzett. A kadettek A osztályos har-
cában (kyorugy) Benedek Dávid (-37 
kg) harmadik lett.

A Csíkszeredai Phoenix Sport-
klubot nyolc versenyző képviselte a 
versenyen. A harc, gyorsasági rúgás 
(speed kick) és formagyakorlat ver-
senyszámokban összesen 12 érmet 
szereztek Simó Mihály tékvandómes-
ter tanítványai. Küzdelemben West-
hout Anett (kisifj úsági, -35 kg), Im-
re-Madarász Emese (kadett, -51 kg), 
Radu Ioan Aciobăniței (ifj úsági, +78 

kg) egyaránt a második helyen zárt, 
míg Incze Noémi (kisifj úsági, +40 kg) 
és David Florin (ifj úsági, -59 kg) har-
madik lett. Egyéni formagyakorlatban 
Incze Noémi és Radu Ioan Aciobăniței 
a második, míg Lőrincz Hunor a har-
madik helyen végzett. A páros forma-
gyakorlatban az Incze–Lőrincz duó 
harmadik lett. Gyorsasági rúgásban a 
9–10 évesek között Incze Noémi első, 
míg a 11–12 évesek között Imre-Ma-
darász Emese és Zsombori Hunor má-
sodik helyezést ért el.

Eredményesen tékvandóztak




