
2019.  NOVEMBER 15–17. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP S P O R T 9#Európa-bajnokság  #jégkorong

Hazai pályán a Szejke SK
Az előző szezon legfőbb riválisát, a Segesvári VSK-t fogadja vasárnap 
18 órakor a Székelyudvarhelyi Szejke SK a férfi kézilabda másod-
osztály 7. fordulójában. Mint ismert, az előző kiírásban a Szejke a 
segesváriak mögött jutott tovább csoportjából. Az elődöntő tornán 
az udvarhelyi csapat harmadik lett, míg a VSK továbblépett a döntő 
tornára, ahol végül nem sikerült kiharcolnia a Bölények Ligájába való 
feljutást. A segesvári együttes kerete a nyáron átalakult, jelenleg jóval 
gyengébb játékerőt képvisel, mint egy évvel ezelőtt, eredményei is 
ezt mutatják: eddig lejátszott öt meccséből csak egyet nyert meg, a 
városi rivális, egyben sereghajtó CNE-t győzte le, a többi találkozóján 
kikapott. A Szejke a szeptember végén rendezett második fordulóban 
szoros meccsen 29–28-ra nyert Segesváron a VSK ellen. Férfi kézilab-
da másodosztály, C csoport, 7. forduló: vasárnap 18 órától Székely-
udvarhelyi Szejke SK–Segesvári VSK; hétfőn 17 órától Segesvári 
CNE–Tordai Potaissa II.; a Kolozsvári U szabadnapos lesz. A csoport 
állása: 1. Szejke SK 15 pont, 2. Kolozsvári U 9, 3. Tordai Potaissa II. 9, 4. 
Segesvári VSK 3, 5. Segesvári CNE 0.

Újonc csapat érkezik a Vasas Feminához
A válogatott Eb-selejtezői után folytatódik a női labdarúgó 1. Liga. A 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina hazai pályán játszik, vasárnap 11 
órakor az Aradi Piros Securityt fogadja a sétatéri stadionban.
Az élvonalba idén feljutott aradi együttes a mezőny egyik meglepeté-
sének számít, öt mérkőzést megnyert, és csupán kettőt veszített el, 
jelenleg a Vasastól egy pontra lemaradva az ötödik helyen található. 
Hazai pályán és idegenben is nagyon jól teljesít az újonc, így nagyon 
nehéz mérkőzés vár Andrási Sándor Csaba együttesére.
Női labdarúgó 1. Liga, 9. forduló: vasárnap 11 órától Kisbecskereki 
Fortuna–Galaci Universitatea, Konstancai Selena–Borgóprundi Heniu, 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina–Aradi Piros Security, Kolozsvári 
Olimpia–Bukaresti Fair Play, Nagybányai Independența–Luceafărul Fi-
liași, Alexandriai Universitatea–CSS Târgoviște. 2. Liga, 1-es széria, 5. 
forduló: vasárnap 14 órától Székelyudvarhelyi Vasas Femina II.–Atletic 
Club Onix Râmnicu Sărat. 3. Liga, 4-es széria, 5. forduló: vasárnap 11 
órától Zimbrul Tulcea–FK Csíkszereda.
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E rdélyi rangadót rendeznek hol-
nap este a jégkorong Erste Liga 

alapszakaszában, szombaton 18.30-
kor a Gyergyói HK a Brassói Corona 
együttesét fogadja. A mérkőzés dup-
la szorzójú, az Erste Liga mellett be-
számít a román bajnokságba is.

Dunaújváros gólzáporos győ-
zelmet aratott a sereghajtó Vasas 
vendégeként a jégkorong Erste Liga 
alapszakaszának szerda esti találko-
zóján. Jégkorong Erste Liga, alapsza-
kasz: Budapesti Schiller-Vasas HC–
Dunaújvárosi Acélbikák 1–7 (0–2, 
1–0, 0–5).

A hétvégi program: ma 18.30-
tól Gyergyó–Debrecen, 19 órától 
Dunaújváros–Sportklub, 19.40-től 
Vasas–Újpest; szombaton 18.30-tól 
Gyergyó–Brassó; vasárnap 18.30-tól 
Brassó–Debrecen, 19 órától Hoki-
klub Budapest–Sportklub, 19.30-tól 
Újpest–Fehérvári Titánok; hétfőn 
18.40-től Vasas–Sportklub.

A GYHK simán verte 
a Galaci CSM-et

Magabiztos győzelmet aratott szer-
dán este a Gyergyói Hoki Klub a ro-

mán hokibajnokságban, simán le-
győzte a galaciakat. A piros-fehérek 
újabb sikerükkel feljöttek a táblázat 
második helyére, megelőzve a gala-
ciakat. Román jégkorongbajnok-
ság, alapszakasz: Gyergyói Hoki 
Klub–Galaci CSM 5–0 (3–0, 1–0, 
1–0), gólszerzők Mathew Rupert, 
Ryan Rupert, Péter Zsolt, Igor Bobcek 
és Sára Tibor. Az alapszakasz állása: 
1. Csíkszereda 33 pont, 2. Gyergyói 
HK 23, 3. Galaci CSM 22, 4. Brassói 
Corona 18, 5. Bukaresti Steaua 18, 
6. Sapientia U23 12, 7. Sportul Stu-
dențesc 0.

Gyergyó–Brassó rangadó holnap este

K ét hetük volt a teremlabdarúgó 2. 
Ligában szereplő csapatoknak a 

pihenésre, illetve hogy felkészüljenek 
a 7. forduló kihívásaira. A szünet után 
szombaton két mérkőzést rendeztek 
az erdélyi csoportban, míg a harma-
dik november 19-én, kedden lesz.

A játéknap rangadójának a Gyer-
gyóremetei Kereszthegy–Dévai West 
mérkőzés ígérkezik, ahol a jelenlegi 
harmadik a második helyezettet fo-
gadja. Mindkét együttes 12 pontot 
gyűjtött eddig, és csak a gólkülönb-
ség miatt ez a pillanatnyi állás.

Teremlabdarúgó 2. Liga, 7. fordu-
ló: szombaton 16 órától Gyergyóre-

metei Kereszthegy–Dévai West, Ko-
rondi Junior 2017–Marosvásárhelyi 
VSK; kedden 18.30-tól Kézdivásárhe-
lyi SE–Gyergyószentmiklósi Inter. 

A rangsor: 1. Kézdivásárhely 18 
pont, 2. Déva 12 p. (+22-es gólkülönb-
ség), 3. Gyergyóremete 12 p. (+11), 4. 
Gyergyószentmiklós 4 p., 5. Korond 1 
p., 6. Marosvásárhely* 0 p. (hat pont-
tal büntetve).

Vásárhelyt fogadja 
az FK Udvarhely

Eddigi hat találkozóját megnyerte 
az FK Székelyudvarhely U19-es csa-

pata az ifj úsági teremlabdarúgó-baj-
nokság 3-as csoportjában. A Mánya 
Szabolcs és Bíró Attila által irányított 
gárda a hetedik fordulóban, vasár-
nap 10 órakor hazai környezetben, a 
Rákóczi Centerben fogadja a Maros-
vásárhelyi VSK-t.

A játéknap további párosításai: 
vasárnap 12 órától Csíkszeredai 
Imperial Wet–Gyergyószentmik-
lósi Inter (a József Attila Általános 
Iskola tornatermében), 17 órától 
Korondi Junior–Kézdivásárhelyi 
KSE. A 3. csoport élmezőnye: 1. 
FK Udvarhely 18 pont, 2. KSE 12, 3. 
Csíkszereda 11.

Folytatódik a teremlabdarúgó 2. Liga
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A z már egy hónappal ezelőtt 
egyértelművé vált, hogy Ro-
mánia abban az esetben jut 

ki a jövő évi Európa-bajnokságra, 
ha novemberi utolsó két meccsén 
legalább négy pontot szerez. Eh-
hez első lépésként elengedhetetlen, 
hogy ma 21.45-től a telt házas Nem-
zeti Arénában begyűjtse a három 
pontot a továbbjutást érő második 
helyet jelenleg elfoglaló Svédor-
szág ellen.

Az egypontos hátrányban lé-
vő román csapat előző meccsén 
ugyancsak hazai pályán a hosz-
szabbításban bukta el a győzel-
met Norvégia ellen, ezzel pedig 
elszalasztotta a lehetőséget, hogy 
a svédekkel szembeni siker esetén 
biztosan kiharcolja az Eb-részvé-
telt. Ahhoz, hogy ezt mégis elérje, 
Cosmin Contra szövetségi kapitány 
gárdájának 1–0-s vagy kétgólos kü-
lönbségű győzelemre van szüksége 

(a két együttes első találkozóját 
még a selejtezők elején az északiak 
2–1-re nyerték), de emellett még 
arra is, hogy utolsó mérkőzésén, 
hétfőn döntetlent érjen el Spanyol-
ország vendégeként.

A román keretben történt né-
hány változás az utóbbi összetar-
táshoz képest, hiszen a selejtezők 
végére hosszú idő után visszatért 
a nemzeti csapatba Constantin 
Budescu és Denis Alibec. Az Ast-

ra Giurgiu középpályása, illetve 
támadója remek formát mutatott 
az utóbbi bajnoki mérkőzéseken. 
Biztosan hiányzik viszont a táma-
dósorból Florin Andone, aki sérü-
lést szenvedett.

Az F csoport programja: a 9. for-
dulóban, pénteken 21.45-től Romá-
nia–Svédország, Norvégia–Feröer, 
Spanyolország–Málta; a 10. fordu-
lóban, hétfőn 21.45-től Spanyolor-
szág–Románia, Svédország–Feröer, 
Málta–Norvégia.

A világranglista ötödik 
helyezettje az új Puskásban

Rangos ellenféllel avatják fel a 68 ezer 
néző befogadására alkalmas, majd-
nem egészen fedett Puskás Arénát, a 
nyitómérkőzésen a magyar válogatott 
a FIFA-világranglistán ötödik helye-
zett Uruguayt fogadja. A magyarok a 
legjobb összeállításban lépnek majd 
pályára, hogy egy esetleges pozitív 
eredménnyel jó hangulatban indul-
janak Walesbe. A pénteken 20 órakor 
kezdődő barátságos találkozón telt 
ház előtt búcsúztatják el a váloga-
tottól Gera Zoltánt, aki 97-szer öltöt-
te magára a címeres mezt. Azonban 
a magyar U21-es csapat szövetségi 
edzője – közös megegyezés alapján – 
nem lép pályára, mivel több mint egy 
éve már nem játszik. A Magyar Labda-
rúgó-szövetség tájékoztatása szerint a 
stadion kapuit romániai idő szerint 
17 órakor nyitják meg, a stadionavató 
ünnepség pedig 19.30-kor kezdődik.

Mint ismert, a Puskás Aréna a 
2020-as Európa-bajnokságon (ame-
lyet rendhagyó módon 12 ország 
egy-egy városában rendeznek) négy 
találkozónak, három csoportmérkő-
zésnek és egy nyolcaddöntőnek ad 
majd otthont. Amennyiben a magyar 
válogatott is részvevő lesz, legalább 
két találkozóját a Puskás Arénában 
játszhatja a csoportkörben. 

Utolsó nekifutás  az Eb-részvételért
Selejtezőmérkőzés Bukarestben, stadionavató Budapesten

• Végéhez érkezett a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozata, a hét 
végén és a jövő hét elején kiderül, mely válogatottak szereznek részvételi jogot a 
tornára. A román válogatottnak ma este kötelezően le kell győznie a rivális svédeket, 
hogy életben tartsa továbbjutási esélyeit, míg Magyarország a Puskás Aréna avató-
ján Uruguay ellen készül a Wales elleni keddi sorsdöntő összecsapásra.

Claudiu Keserü szerezte a román 
csapat gólját Svédországban, hazai 
pályán is szükség lesz a találatára
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