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Kupadöntős a Vasas Femina
A Kisbecskereki Fortuna lesz az ellenfél a fináléban
• Magabiztos játékkal sima győzelmet aratott a Székelyudvarhelyi Vasas Femina a

női labdarúgó Román Kupa elődöntőjében, a lányok tegnap délben 4–1-re győztek a
Galaci Universitatea otthonában, és bejutottak a sorozat döntőjébe.
Colesnicenco, majd Vlădulescu lövése tévesztett célt. A 65. percben
pedig másodszor is előnybe került
a csapat, Vlădulescu ugratta ki két
védő között Țaburt, aki a kifutó kapus felett a hálóba emelte a labdát.
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G

alacon ezúttal is jobban
kezdtek a hazaiak, ám a találkozó első gólját a Vasas
Femina szerezte, a 13. percben Benő
futott el a jobb szélen, majd a 16-os
sarkánál a kapus mellett a hálóba
gurította a labdát. Sokáig nem volt
előnyben az udvarhelyi csapat, hiszen két perccel később a hazaiak
egyenlítettek. A múlt héten 4–0-ra
elveszített bajnokihoz képest (ami
a felsőházi rájátszásról való lemaradást is jelentette) most sokkal óvatosabban és kimértebben játszott a
Vasas Femina, ez pedig kiegyensúlyozott, szoros csatát hozott, kevés
helyzettel.
A második félidőben még bátrabban játszott a vendégegyüttes,

A hazaiak ismét közel voltak a gyors
válaszhoz, ám a 16 méterről leadott
lövést a Vasas kapusa, Kajtár óriási
bravúrral hárította. A hajrá kezdetén a vendégek eldöntötték a továbbjutást, előbb Țabur vitt végig egy

újabb ellentámadást, majd Vlădulescu büntetőből volt eredményes.
A másik elődöntőben óriási meglepetés született, a Kisbecskereki
Fortuna az első félidőben szerzett két
góllal legyőzte a bajnoki cím legfőbb
várományosát, a Kolozsvári Olimpiát.
A kupadöntő helyszíne és időpontja
még nem ismert.
Andrási Sándor Csaba, a Vasas
Femina edzője: „Egymás után két-

Karolina Țabur két gólt szerzett
az elődöntőben, majd sérülés miatt le
kellett cserélni
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Megkapták az érmeket az U16-os hokisok

K

éséssel ugyan, de megkapták
a korosztályos bajnoki címért
járó érmeket és a bajnoki serleget a
Csíkszeredai ISK U16-os korosztályú
együttesének tagjai.
A bajnokság még áprilisban befejeződött, de a döntő után nem osztották ki az érmeket. A Román Jégkorongszövetség pótolta a mulasztást,
Csíkszeredába küldte az érmeket és
a bajnoki serleget, ezeket a bajnokcsapat edzője, Gál Sándor osztotta
ki a fiataloknak. A 2018/19-es U16-os
romániai jégkorongbajnokság vég-

eredménye: 1. Csíkszeredai ISK, 2.
Gyergyószentmiklósi ISK, 3. Felcsík
SK, 4. Bukaresti Steaua Rangers, 5.
Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek
Jégkorong Klub.
A bajnokcsapat tagjai: Mag Dávid
Örs, Rusu Botond, Nyisztor Ákos, Boros Loránd (kapusok), Kristó Csongor, Szilveszter Szilárd, Both Péter,
Adorján Koppány, Máthé Csongor,
Sándor István, Bálint-Kajcsa János,
Tamás Tihamér, Györfy Szilárd,
Bartalis-Szélyes Örs, Antal Lehel,
Bănceanu Levente, Császár Hunor,

Farkas-Dávid Attila, Bege Péter, Bajkó Csongor, Márton Botond, Antal
Ervin, Silló-Dávid Örs, Antal Levente
és Czimbor Andor. Edzők: Gál Sándor és Antal István.
A csapat részt vett a 27 csapatos
(!) magyar U16-os bajnokságban is,
ahol vitatható döntések miatt a negyeddöntőben búcsúzni kényszerült, és végül az előkelő 5. helyen
végzett.
A Csíkszeredai ISK az U18-as korosztályban is megnyerte a román bajnokságot. (D. L.)

Macedón bírók fújják a Veszprém elődöntőjét

A

z Európai Kézilabda-szövetség
(EHF) kihirdette a férfi kézilabda
Bajnokok Ligája június 1–2-án Kölnben
megrendezendő négyes döntőjének játékvezetőit. A Telekom Veszprém és a
lengyel Kielce elődöntőjét a macedón
Gjorgji Nacsevszki–Szlave Nikolov
páros vezeti. A döntőt a német Lars

Geipel és Marcus Helbig kapta meg, a
páros vezette a 2017-es BL-döntőt, amikor a Vardar Szkopje legyőzte a PSG-t.
Köln immár tizedik alkalommal
ad otthont a legrangosabb európai
kupasorozat fi nal fourjának. A négy
csapat közül a Barcelona 2011-ben
és 2015-ben ért fel a csúcsra, a Kielce

2016-ban, a Vardar 2017-ben nyert,
míg a Veszprém első sikerére hajt.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája,
négyes döntő, elődöntők: június 1-jén
16.15-től Telekom Veszprém–Kielce,
19 órától Barcelona–Vardar Szkopje;
június 2-án 16.15-től a 3. helyért, 19
órától döntő.

• SPORTESEMÉNYEK A TELEVÍZIÓBAN
12.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Róma
(Digi 2, Digi 4, Telekom 4)
14.30 Országúti kerékpár, Giro d’Italia, Olaszország
(Eurosport 1)

18.00 Labdarúgás, 2. Liga: Clinceni–Kolozsvári U
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
20.00 Labdarúgás, 2. Liga: Ripensia–Petrolul
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

szer nem tudunk rosszul játszani.
A lányok azt hozták a pályán, amit
kértem tőlük, hatalmas volt rajtuk
a nyomás, de elbírták. A bajnoki
meccsen használt taktikánkhoz képest más felállásban játszottunk,
ez pedig eredményesnek bizonyult.
Kisbecskerek vár ránk a fi náléban,
szerintem az a csapat nyeri a döntőt, amelyik kevesebbet hibázik.
Meg kell ragadnunk ezt az alkalmat, hiszen nem minden évben
játszhatnak döntőt ezek a lányok.
Nagy lehetőség előtt állnak, egy
kupagyőzelemmel helyrehozhatják
a bajnokságban történt kisiklást,
hiszen a 4. helynél mindenképpen
jobbat érdemel ez a csapat.”
A galaciakkal való randevú ezzel
még nem ért véget, hiszen a női labdarúgó 1. Liga helyosztóinak második fordulójában, vasárnap 11 órakor
Székelyudvarhelyen játszanak egymás ellen.
Női labdarúgó Román Kupa,
elődöntő: Galaci Universitatea–
Székelyudvarhelyi Vasas Femina
1–4 (1–1), gólszerzők Benő (13.), Țabur (65., 76.), Vlădulescu (87., 11-esből). Vasas Femina: Kajtár – Péter
(Dakó, 89.), Kis, Szász, Mițul, Colesnicenco, Barabási, Vlădulescu, Benő (Balázs, 88.), Marinescu, Țabur
(Mitri, 86.).
Kisbecskereki Fortuna–Kolozsvári Olimpia 2–0 (2–0).

Skomina vezeti a BL-döntőt

A

z Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) a szlovén Damir Skominát jelölte ki a Tottenham Hotspur–
Liverpool Bajnokok Ligája-döntő
játékvezetőjének. Az UEFA hivatalos
honlapján megjegyzi, azzal, hogy
Skomina fújhatja a sípot az idei
BL-döntőben, „mesterhármast” ér el,
hiszen korábban Európa Liga-fi nálét (Ajax–Manchester United, 2017)
és európai Szuperkupa-mérkőzést

(Chelsea–Atlético Madrid, 2012) is
vezetett már. A tavalyi világbajnokságon három meccsen dirigált.
A két partjelző a szlovén játékvezető két honfi társa, Jure Praprotnik
és Robert Vukan lesz, negyedik bíróként pedig a spanyol Antonio Mateu
Lahoz segíti Skomina munkáját.
A Tottenham–Liverpool BL-döntőt június 1-jén 22 órától rendezik az
Atlético Madrid stadionjában.
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