
Idén is házigazda lenne 
a székelyudvarhelyi 
asztalitenisz-csapat

▸ KO R Á B B I  F E L V É T E L :  B A R A B Á S  Á K O S
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12.00 Vívás, Ázsia-bajnokság, Tokió (Eurosport 2)
12.00 Tenisz, WTA-torna, ̓s-Hertogenbosch, Hollandia (Digi Sport 4)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham, Egyesült Királyság (Digi Sport 2)
16.00 Országúti kerékpár, Criterium du Dauphiné (Eurosport 1)
17.00 Országúti kerékpár, Tour de Hongrie, Magyarország (M4 Sport)
18.00 Férfi kézilabda, Eb-selejtező: Románia–Portugália (TVR 1)
21.00 Atlétika, Gyémánt Liga, Oslo (Eurosport 1)
22.00 Labdarúgás, La Liga-osztályozó: Mallorca–Albacete (Digi Sport 1)
23.00 Autóversenyzés, Le Mans-i 24 órás verseny (Eurosport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N

JÓZSA CSONGOR

A z Európai Asztalitenisz-szö-
vetség (ETTU) ismertette az 
Európa Kupa idei kiírásá-

nak teljes mezőnyét és az időpon-
tokat, továbbá kijelölte, hogy a kü-
lönböző fordulókban mely klubok 
szerepelnek majd. Az Európa Kupa 
második körének sorsolását június 
14-én, pénteken tartják a szakszö-
vetség székhelyén, Luxemburgban.

A második körben csatlakozott ti-
zennyolc klubot két ötös, valamint két 
négyes csoportba sorolják, innen az 
első két helyezett jut tovább a 3. kör-
be, ahonnan már oda-visszavágókkal 
folytatják a küzdelmeket a 2019–2020-
as kiírás döntőjéig. Idén a szakszövet-
ség eltörölte az első selejtezős kört, 
valószínűleg azért, mert tavalyhoz 
képest kevesebb klub nevezett be.

Az első fordulót szeptember 
14–15-én rendezik, egyelőre a négy 
házigazdát sem ismerjük – ezt a 
szervezők csak a sorshúzásnál te-
szik közzé. A férfi ak mezőnyében 

megtalálható a Pécsi PEAC, illetve 
a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK is, a 
két csapat farkasszemet nézhet egy-
mással. A székelyudvarhelyiek a be-
nevezéskor jelezték, hogy akárcsak 
tavaly, idén is házigazdái lennének 
az egyik csoportnak.

„Vannak klubok, amelyeket is-
merünk, viszont van több olyan is, 
amelyről szinte semmi információnk 
nincs. Abban reménykedem, hogy 
szerencsésebb sorsolást kapunk, mint 
tavaly. Akkor majdnem mindegyik 
kalapból a legjobbat húzták mellénk. 
Elsősorban az a fontos, hogy házigaz-
dák legyünk, mert akkor a térségben 
tovább tudjuk fejleszteni az asztalite-
niszt, megmutathatjuk a sportszerető 
közönségnek, hogy ebben a sportág-
ban hol is van az európai szint” – fej-
tette ki az udvarhelyi klub csapatve-
zetője, György István.

A pécsieket az első, a székelyud-
varhelyieket a négyes kalapból húz-
zák majd ki pénteken.

Férfi  asztalitenisz, Európa Kupa, a 
második kör részvevői a rangsor alap-
ján: Pécs Peac (magyar), Borges Grup 
Vall (spanyol), TTC Sokah Hoboken 
(belga), Universidad De Burgos (spa-
nyol), Fortune Kijev (ukrán), TT Ved-
rinamur (belga), A.D. Vincios (spa-
nyol), G.D.D Toledos (portugál), STK 

Libertas Marinkolor (horvát), CTT 
Tiege (belga), DT Saint Hubert Bridel 
(luxemburgi), DT Echternach (luxem-
burgi), ADC Ponta Do Pargo-Calheta 
(portugál), Székelyudvarhelyi ISK-
SZKA, TTC Neuhausen (svájci), Sar-
kuysan Spor Kulübü (török), CE SCC 
Szumi (ukrán), OMIS Harkov (ukrán).

Magyar–székely párharc is lehet
Pénteken sorsolnak az Európa Kupában
• Közzétették a második számú asztalitenisz európai kupa második for-
dulójának mezőnyét, a benevezett csapatok között megtalálható a pécsi
és a székelyudvarhelyi férfiegyüttes is.

H armadszor rendezték meg a
Deák-Bamba Ferenc labdarú-

gó-emléktornát Budapesten. A hét 
eleji megmérettetésen részt vett az 
FK Csíkszereda és a Székelyudvar-
helyi FC 2007-es és 2008-as korosztá-
lyú, összevont csapata is.

A kereteket csíkszeredai és szé-
kelyudvarhelyi fi atalok alkották, és 
nagyszerűen helytálltak a 30 Celsi-
us-fokos melegben rendezett egyna-
pos, maratoni tornán: hat, egyen-
ként 18 perces mérkőzést játszottak.

A 2007-eseknél a székely legények 
a csoportkörben két győzelmet sze-
reztek, egy mérkőzésen döntetlent 
játszottak, míg a rangadón veresé-
get szenvedtek a Ferencvárosi TC 
együttesétől, így a második helyen 
jutottak tovább az egyenes kieséses 

szakaszba. Az elődöntőben a Buda-
pest Honvéd várt a fi úkra, akik 1–0-s 
sikert arattak. A fi náléban vissza-
vágtak a Fradinak a csoportkörös 
vereségért. Az FK korán vezetéshez 
jutott, az ellenfél a mérkőzés vége 
előtt fél perccel egyenlített. Büntetők 
következtek, ahol Deáky Zsombor 
kapus három védést is bemutatott, az 
FK részéről Szatmáry Alpár volt ered-
ményes. A tornát így a székelyföldi 
csapat nyerte, a fi úk hazahozták a 
vándortrófeát.

III. Deák-Bamba Ferenc Emlék-
torna, 2007-es korosztály, csoport-
kör: FK Csíkszereda–Pestszentimre 
SK 2–0, gólszerzők Boér Ákos, Só-
lyom Huba; FK–Rákospalotai EAC 
2–1, gólszerzők Jakab Krisztián, 
Ambrus Szabolcs; FK–Szentlőrinci 

AC 0–0, FK–FTC 0–1. Az elődöntő-
ben: FK–Bp. Honvéd 1–0, gólszerző 
Tamás László. A döntőben: FK–FTC 
1–1, büntetőkkel 1–0, gólszerző a 
rendes játékidőben Ferencz Előd, a 
büntetőt pedig Szatmáry Alpár érté-
kesítette.

A Bokor Zoltán edzette 2008-as 
korosztályú együttes veretlenül me-
netelt a döntőig, ahol a Vasas Kubala 
Akadémiától 4–0-s vereséget szen-
vedett. A torna legjobb játékosának 
Brügger Dánielt választották.

2008-as korosztály, csoportkör: 
FK–Kelen SC 1–0, FK–Soroksár 3–0, 
FK–Vasas Kubala Akadémia 2–2, 
FK–Gloriet 1–0. Az elődöntőben: FK–
SZAC 3–0. A döntőben: FK–Kubala 
Akadémia 0–4.

Zátyi Tibor

Országos döntőn az ifi 4-esek
Az ifjúsági 4-es korosztályú fiú kézilabdacsapatoknak kiírt országos 
bajnokság idei döntő tornáját csütörtöktől vasárnapig Brassóban 
rendezik. A megmérettetésen tizenhat együttes szerepel, köztük a 
Székelyföldi Kézilabda Akadémia is. Orbán Szilárd edző együttese a B 
csoportba került, ahol Vaslui, Temesvár és Ploiești csapatai lesznek az 
ellenfelek. A csapat szerdán indult el a helyszínre, csütörtök és péntek 
délelőtt a csoportmeccseit játssza, majd az eredmények és helyezésé-
nek függvényében lesznek a további összecsapásai.

Olimpia napi futóverseny Csíkszeredában
Az Olimpia Nap alkalmából futóversenyt rendeznek szombaton Csík-
szeredában. Közel két kilométeres táv vár a mezőnyre, a megmérette-
tésen bárki részt vehet. A Hargita Megyei Sportigazgatóság versenyére 
péntekig naponta 9–15 óra között az igazgatóság csíkszeredai, Hősök 
utcai székházában lehet benevezni, illetve rajt előtt a helyszínen.
A kb. 2 km-es futóverseny útvonala: Jégpálya utca – Brassói út – 
Hóvirág utca – Zsögödi Nagy Imre utca – Szász Endre utca – Vár tér – 
Nicolae Bălcescu utca – Hősök utca – Vákár Lajos Műjégpálya udvara. 
Minden beérkező részvételi oklevelet kap, az első 300 helyezett pedig 
olimpiai feliratú mezt kap majd emlékbe. A versenyről bővebb informá-
ciók a 0266-371772-es telefonszámon kérhetők.

• RÖVIDENBudapesti emléktornát nyertek a fiatalok

U tolsó két csoportmérkőzését
játssza ezen a héten a román 

férfi  kézilabda-válogatott a jövő évi 
norvég–svéd–osztrák rendezésű 
Eu rópa-bajnokság selejtezőjében. A 
spanyol Manuel Montoya szövetségi 
kapitány által irányított együttes ma 
18 órakor Portugáliát fogadja Buka-
restben, majd vasárnap Franciaor-
szág vendége lesz, és két győzelemre 
van szüksége ahhoz, hogy a csoport-

ból való továbbjutást érő első két 
hely valamelyikén végezzen. 

Négy forduló után a román csapat 
egy győzelemmel (a sereghajtó Litvá-
nia ellen nyert) és három vereséggel 
a csoport harmadik helyén áll az egy-
aránt hatpontos két rivális mögött. 
Amennyiben nem jön össze a bravúr, 
még marad elméleti esély a továbbju-
tásra, hiszen a nyolc selejtezőcsoport 
négy legjobb harmadik helyezettje 

is kvalifi kálja magát a kontinensvi-
adalra, de ebben a rangsorban a ro-
mánok jelenleg az utolsók.

A 2020. január 9–26. között meg-
rendezendő Eb lesz az első, amelyen 
huszonnégy válogatott játszik, közülük 
húszan a selejtezőkből jutnak ki a tor-
nára, és hozzájuk adódik még a három 
házigazda, illetve a címvédő Spanyol-
ország. Románia utoljára 1996-ban vett 
részt Európa-bajnokságon. (H. B. O.)

Nehéz küldetés előtt a román kézilabda-válogatott




