
Nincs tétje az utolsó bajnokinak, 
de így is a győzelemre hajtanak
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A másodosztály huszadik já -
ték napján a Szejke SK ide-
genben, a Nagybányai Mi-

naur fi ókcsapatának otthonában 
lép pályára. A csütörtökön 17 órakor 
kezdődő párharcnak nincs tétje, a 
székelyudvarhelyiek előrébb nem 
tudnak lépni, hátrább sem csúszhat-
nak a tabellán: biztosan a második 
helyen végeznek a csoportkörben.

Ez a pozíció azt jelenti, hogy szá-
mukra nem zárul az évad, további 
mérkőzések várnak a csapatra. Az 
A osztály négy csoportjának első 
két helyezettje az elődöntő tornán 
szerepel majd. A nyolc klubot a ver-
senykiírás szerint két csoportba so-
rolták, Brassóban május 3–5. között 
küzdenek meg egymással. Innen 
négy együttes – mindkét csoportból 
az első kettő – jut a döntő tornára, 
ahol már a tét az élvonalba való 
feljutás, illetve a selejtezős helyek 
megkaparintása lesz.

No de ne menjünk ennyire előre! 
A Szejke SK előbb a csütörtöki mér-
kőzését húzná be. „Úgy kezeljük ezt 
a találkozót, mint az eddigi össze-
set. Kellő komolysággal hajtunk a 
győzelemre. Nem pihentetünk sen-
kit, az edzéseken tanultakat próbál-
juk élesben alkalmazni” – mondta a 
gárda edzője, Sipos Lóránt.

Az utolsó forduló eredményeitől 
függetlenül már ismert az elődöntő 
torna két csoportjának összetétele. 
A Szejke SK a brassói elődöntő tor-
nán a CSM Vaslui (május 3-án 10 
órától), a Resicabányai VSK (május 

4-én 12 órától) és a CSM Medgidia 
(május 5-én 10 órától) csapatával 
mérkőzik meg.

„Az első két összecsapás azokkal 
az ellenfelekkel lesz, akik az idény 
elején kijelentették: a feljutásért 
küzdenek. Ellenük tényleg felmér-
hetjük, hogy hol állunk. Valamelyi-
küktől pontot kell elcsípnünk, hogy 
ott lehessünk a döntő tornán. Szá-

munkra a szezon előtt az volt a kitű-
zött cél, hogy minél több mérkőzést 
játszhassunk” – összegzett a tréner.

A Szejke SK a csoportkör során 
kétszer legyőzte a Minaur II. együt-

tesét (31–20 és 36–27), illetve egy 
alkalommal pontosztozkodással 
(31–31) zárult a párharc.

Hazai pályán zárják 
a bajnokságot

Az utolsó fordulót rendezik a női 
kézilabda másodosztály C csoport-
jában. A Székelyudvarhelyi Női 

Kézilabda Klub hazai pályán zárja 
a bajnokságot, a városi sportcsar-
nokban ma 13 órakor a sereghajtó 
LPS Tg. Jiu együttesét fogadja. Mes-
ter Zsolt edző tanítványai az idei 

szezonban már háromszor legyőz-
ték a zsilvásárhelyi együttest. A D 
csoportot toronymagasan vezető 
Marosvásárhelyi VSK is saját kö-
zönsége előtt fejezi be a csoport-
kört, az utolsó fordulóban, ma 17 
órától a Resicabányai CSU lesz az 
ellenfele.

Idén is az Active 7 bizonyult 
a legjobbnak

Befejeződött a nyolccsapatos Hargi-
ta megyei női kézilabda-bajnokság. 
A mezőnyben Maros és Kovászna 
megyei csapatok is voltak, a végső 
győzelmet a Marosvásárhelyi Active 

7 szerezte meg, amely ezzel megvéd-
te címét.

Összesen tizennégy fordulót ren-
deztek az ország legnagyobb megyei 
kézilabda-bajnokságában, a csapatok 

hét teremtornán mérkőztek meg egy-
mással. A záróforduló találkozóinak 
múlt hét végén Zetelaka adott otthont, 
ahol kialakult a végső sorrend.

Akárcsak az előző évben, idén is 
a Marosvásárhelyi Active 7 diadal-
maskodott, amely az utolsó forduló 
előtt százszázalékos mérleggel ren-
delkezett, és már korábban bebizto-
sította elsőségét. Utolsó két meccsét 
immár valódi tét nélkül játszotta 
le, és kétszer is egygólos vereséget 
szenvedett.

A második helyért nagy volt a 
küzdelem, ezt végül Sepsiszent-
györgy szerezte meg, kiélezett mér-
kőzésen győzte le a házigazda Zete-
lakát, amelynek gyengébb egymás 
elleni eredményei miatt végül meg 
kellett elégednie a harmadik pozí-
cióval.

A bajnokság lejártával különdíja-
kat is kiosztottak: a legjobb játékos-
nak a Csíkszeredai VSK kézilabdá-
zóját, Nagy Adriennt választották, 
a legjobb kapus Jámbor Margaréta 
lett az Active 7-től, a gólkirályi címet 
pedig Sepsiszentgyörgy csapatából 
Kolumbán Anett érdemelte ki.

Női kézilabda, Hargita megyei 
bajnokság, a záróforduló eredmé-
nyei: Zetelaka–Szentegyháza 37–20, 
Csíkszeredai VSK–Szováta 50–25, 
Csíkszeredai NKSZ–Székelykeresz-
túr 17–14, Sepsiszentgyörgy–Maros-
vásárhelyi Active 7 37–36, Szentegy-
háza–Szováta 17–26, Csíkszeredai 
VSK–Székelykeresztúr 27–17, Ma-
rosvásárhelyi Active 7–Csíkszeredai 
NKSZ 23–24, Zetelaka–Sepsiszent-
györgy 29–30.

A bajnokság végeredménye: 1. 
Marosvásárhelyi Active 7 36 pont 
(12 győzelem/2 vereség), 2. Sepsi-
szentgyörgy 30 (10/4), 3. Zetelaka 30 
(10/4), 4. Csíkszeredai VSK 24 (8/6), 
5. Csíkszeredai NKSZ 23 (8/6, egy 
ponttal büntetve), 6. Székelykeresz-
túr 15 (5/9), 7. Szentegyháza 6 (2/12), 
8. Szováta 3 (1/13).

Nagybányán főpróbázik a Szejke SK
Tét nélküli a csoport zárómeccse

• A csoportkör utolsó találkozójára utazott el a Székelyudvarhelyi Szejke SK. A 
férfi kézilabda másodosztály D csoportjának zárómeccse nem oszt, nem szoroz, a 
gárda már továbbjutott az elődöntő tornára. A második helyről várják a folytatást, a 
csapatnál már tudják, kikkel mérkőznek meg Brassóban.

P énteken és szombaton folytató-
dik a román férfi  jégkorongbaj-

nokság döntője. A Galaci CSM és a 
Brassói Corona közötti három nyert 
mérkőzésig tartó párharcban 1:1 az 
állás. A Corona megnyerte a második 

galaci találkozót, Péter Balázsék ked-
den késő este hosszabbítás után 3–2-
re győztek a CSM otthonában. A mér-
kőzés hőse a brassóiak idegenlégiósa, 
a kanadai Jereme Tendler volt, ő lőtte 
a vendégek mindhárom gólját.

Román jégkorongbajnokság, dön-
tő, második mérkőzés: Galaci CSM–
Brassói Corona 2–3 – h. u. (0–1, 2–0, 
0–1, 0–1), gólszerzők Alekszej Baskov 
(büntetőlövésből) és Marius Mărcuș, 
illetve Jereme Tendler 3.  (D. L.)

A Vipersszel elődöntőzik a Győri ETO
A norvég Vipers Kristiansand lesz a címvédő Győri ETO ellenfele a 
női kézilabda Bajnokok Ligája májusi, budapesti négyes döntő-
jének első játéknapján, az elődöntőben. A másik ágon az orosz 
Rosztov-Don és a francia Metz HB találkozik. A női BL hatodik 
budapesti négyes döntőjét május 11-én és 12-én rendezik. Az első 
elődöntőt szombaton 16.15-től a címvédő Győri Audi ETO KC vívja 
a Vipers Kristiansanddal, majd 19 órától a másik ágon a Metz csap 
össze a Rosztov-Donnal, másnap 16.15-től kerül sor a bronzmér-
kőzésre, 19 órától pedig a döntőre. A női kézilabda EHF Kupa 
döntőjében a Siófok KC a dán Esbjerg otthonában kezd május első 
hétvégéjén. A visszavágó egy héttel később a Balaton-parti csapat 
otthonában lesz.

Bridzsversenyek Csíkszeredában
Keddenként délután 5 órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredában, a 
megyeháza alagsori éttermében. A legutóbbi verseny eredményei: 
1. Gáspár Balázs–Ilyés Csaba 62,5%, 2. Demeter Attila–Ördög 
Róbert 60,7%, 3. Daday Hunor–Illyés László 57,1%.

• RÖVIDEN Nagypénteken folytatják a hokidöntőt

A z Ajax a Juventus elleni idegen-
beli bravúrral, az FC Barcelona 

pedig a Manchester Uniteddel szem-
beni fölényes hazai sikerrel jutott 
tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája 
negyeddöntőjéből kedden. Az Ajax 
a BL-címvédő Real Madrid után az 
olasz bajnokot is búcsúztatta, a négy 
között pedig a Manchester Cityvel 

vagy a Tottenham Hotspurrel talál-
kozik. A Barcelona immár 31 meccs 
óta veretlen hazai pályán a BL-ben, 
az elődöntőben pedig a Liverpoollal 
vagy az FC Portóval játszik. Bajnokok 
Ligája, negyeddöntő, visszavágók: 
Juventus–AFC Ajax 1–2 (1–1), gólszer-
zők Ronaldo (28.), illetve Van de Be-
ek (34.), De Ligt (67.), továbbjutott az 

Ajax 3–2-es összesítéssel; FC Barce-
lona–Manchester United 3–0 (2–0), 
gólszerzők Messi (16., 20.), Coutinho 
(61.), továbbjutott a Barcelona kettős 
győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.

Az FC Porto–FC Liverpool és a 
Manchester City–Tottenham Hot-
spur találkozó lapzárta után fejező-
dött be. (D. L.)

Az Ajax a Juventust is kiejtette




