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V olt, aki a női kosárlabda-baj-
nokság elején kissé féltette a 
Sepsi-SIC-et. A honi pontva-

dászat alaposan meggyengült, így 
félő volt, hogy a háromszékieknek 
nem lesz meg a kellő formájuk a nem-
zetközi porondon. Nos, ezt alaposan 
megcáfolta a Zoran Mikes által irá-
nyított gárda.

Az Euroliga- és kétszeres Európa 
Kupa-győztes Galatasaray Isztam-
bulhoz látogattak a hét közepén a 
sepsiszentgyörgyiek. Eléggé könnyű 
volt a képlet, az újabb siker azt jelen-
tette, hogy a Sepsi-SIC továbbjutott a 
női kosárlabda Európa Kupa csoport-
köréből.

A törököket Sepsiszentgyörgyön 
legyőzték, ezt a sikert múlt szerdán 
este Isztambulban is elérték, 78–70-
re nyertek, így harmadik diadalukat 
aratták az E csoportban. Az utolsó 
forduló eredményeitől függetlenül 
továbbjutottak, hiszen pontegyenlő-

ség esetén jobbak a mutatóik a Gala-
tasarayjal szemben.

Saját szurkolói előtt zárja a cso-
portkört a szentgyörgyi kosárlab-
dacsapat, csütörtökön 19 órakor a 
sereghajtó svéd Lulea lesz a vendég a 
Sepsi Arénéban.

Az új edző első pontjai

Leo Grozavu bemutatkozása a Sepsi 
OSK kispadján nem sikerült a lab-
darúgó 1. Ligában. A László Csabát 
váltó szakember a Konstancai Viito-
rul elleni összecsapáson ült először 
a háromszékiek kispadján. A mérkő-
zésen a sepsiszentgyörgyiek három 
perc leforgása alatt két játékosukat 
is elveszítették, villant a piros lap, 
mindkettő még az első játékrészben. 
A tengerpartiak így a második fel-

vonásban „bedarálták” őket, nem 
nagyon volt kérdés, hogy kié lesz a 
három pont, Hagiék 4–1-re nyertek.

Nem maradt sok idő a sebek befor-
rására, szombaton az élvonal egyik 
legjobb csapata érkezett a sepsiszent-
györgyi stadionba. Az Universitatea 

Craiovát a Sepsi OSK az odavágók alatt 
egyszer már legyőzte, ezúttal a vissza-
vágón is sikerült. Ugyancsak 1–0-ra, 
ezzel pedig megszakította hét fordulón 
keresztül tartó nyeretlenségi sorozatát. 
Szerdán 18 órától a Kolozsvári CFR-nél 
vendégeskednek a háromszékiek.

Az FK Csíkszereda megtartot-
ta hazai veretlenségét, igaz, ismét 
csak egy pontot tartott otthon. A 
labdarúgó 2. Ligában elkezdődtek 
a visszavágók, a Gloria Buzău ellen 
1–1-et játszott a Valentin Suciu által 
irányított együttes úgy, hogy a máso-
dik félidőben az FK egyenlített. Így a 
klub maradt a forró zónában, vagyis 
továbbra is közel van a kieső helyek-
hez. Még két összecsapást rendeznek 
idén a másodosztályban.

A két udvarhelyi focicsapat lezár-
ta a naptári évet: a férfi aknál az SZFC 

1–0-s vereséget szenvedett a Beszter-
cei Gloriától, így nem lesz nyugodt a 
téli szünet. Akárcsak az előző éva-
dokban, ezúttal is a tavaszi szezon 
lehet a mentőövük, azaz nagyot kell 
harcolniuk, hogy a harmadosztály-
ban maradhassanak.

A Vasas Femina elszalasztotta a 
lehetőséget, hogy a dobogón teleljen 
a női labdarúgó élvonalban. Hazai 
környezetben döntetlenre végeztek 
a Kisbecskereki Fortunával. Hét győ-
zelem, két döntetlen és két vereség a 
székelyudvarhelyiek mérlege a pont-
vadászat felénél, a negyedik helyen 
állnak a sűrű élbolyban.

Kétszer 8–1

A magyar–román közös ligában ro-
bog a Sportklub-vonat. A csíkszeredai 
hokicsapat egymás után gyűjti be a 
diadalokat, képtelen hibázni. Az Ers-
te Liga alapszakaszát ezen sorok írá-
sakor nem kevesebb mint huszonegy 
ponttal vezeti a második helyezett 
Brassói Coronával szemben. A kék-fe-
hérek erődemonstrációt tartottak az 
elmúlt hétvégén: előbb a Fehérvári 
Titánokat, majd a Gyergyói Hoki Klu-
bot „küldték haza”, mindkét gárdával 
szemben ugyanaz lett a végeredmény: 
8–1-es hazai siker született.

Ami a román bajnokságot illeti, itt 
a héten két kisebb pofonba is belefu-
tott a Sportklub. A Galaci CSM érke-
zett a Vákár Lajos Műjégpályára, a 
Duna-partiaknál nyolc orosz és ukrán 
idegenlégiós, illetve nyolc székelyföl-
di játékos lépett jégre. Az első találko-
zón 6–3-ra, a másodikon 6–5-re nyert 
a vendégcsapat. Jó lesz odafi gyelni a 
galaciakra, mert bár a bajnoki címről 
itt is a rájátszás dönt, jelenleg 40 pont-
tal vezetik a tabellát, míg a csíkszere-
daiak 33-mal másodikok.

Már nem százszázalékosak

Hét meccsből hetet nyert a Csíkszere-
dai Imperial Wet a teremlabdarúgó él-
vonalban, a tizedik fordulóig minden 
bajnoki meccsét győzelemmel abszol-
válta. Akárcsak a jégkorongozókat, a 
csíki futsalosokat is a galaciak „viccel-
ték” meg. Az alapszakasz rangadóján 
hiába irányított a listavezető, a házi-
gazda United pontosabb volt a befeje-
zéseknél. Amíg a csíkiak négyszer is 

eltalálták a kapufát, addig az ellenfél 
megszerezte a vezetést. Az Imperial 
Wet nem tudta feltörni házigazdája vé-
delmét, a Galaci United 3–1-re nyert, és 
átvette a vezetést a rangsorban – igaz, 
egy meccsel többet játszott, mint a ta-
valyi bajnok. Az is eldőlt, hogy a Futsal 
Klub Székelyudvarhely nem érheti el 
a rájátszás felsőházát, sokgólos talál-
kozón 10–7-re kapott ki a kupagyőztes 
Dunărea Călărași-tól, így nem juthat a 
legjobb négy közé.

Maradunk még egy szóra a sport-
ágnál: a teremlabdarúgó 2. Liga 2-es 
csoportjában – amely túlnyomóan 
székelyföldi klubcsapatokból tevő-
dik össze – elveszítette makulátlan 
mutatóját a Kézdivásárhelyi SE. A há-
romszékiek a kilencedik játéknapon 
hazai környezetben maradtak alul a 
Dévai Westtel szemben, ugyanakkor 
ez a kisiklás nem veszélyezteti első 
pozíciójukat a tabellán.

A csoportkört 
a felénél behúzták

Hetedig mérkőzését is megnyerte a 
Székelyudvarhelyi Szejke SK a férfi  ké-
zilabda másodosztály C csoportjában. 
Huszonegy ponttal vezeti a bajnoksá-
got, miután szombaton épp a második 
helyezettet, a tavaly még az élvonal-
ban szerepelt Kolozsvári U-t verte a vá-
rosi sportcsarnokban 34–30-ra.

Az udvarhelyiek előnye kilenc 
pont a kincses városi, illetve a másik 
Kolozs megyei gárdával, a harma-
dik helyezett Tordai Potaissa II.-vel 
szemben. Az alapszakasz második 
felében arra hangolhatnak, hogy mi-
lyen formában érkeznek az elődöntő 
tornára, ahol már az élvonalba való 
feljutás lesz a tét.

Pikáns kézilabdameccsünk lesz a 
héten: magyar–román párharcot ren-
deznek a Japánban zajló női világbaj-
nokságon. A párharc a csoportkör le-
zárása lesz, akár itt is eldőlhet, hogy 
melyik válogatott jut tovább a kö-
zépdöntőbe. A mérkőzést december 
6-án, pénteken 12 órától rendezik.

Törököt fogtak, oda a veretlenségnek
Ez történt a székelyföldi csapatsportokban az elmúlt héten
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• Kiemelkedik a múlt 
hét produkciói közül a 
Sepsiszentgyörgyi Sep-
si-SIC nagy győzelme: a 
női kosárlabda Európa 
Kupa csoportkörében a 
mezőny egyik nagy csapa-
tát verték meg. Ez pedig 
azt eredményezte, hogy 
ott lesznek a követke-
ző körben, ami nem kis 
teljesítmény. A Csíkszere-
dai Sportklub menetel a 
jégkorong Erste Ligában, 
a román bajnokságban vi-
szont két pofont is kapott. 
A két székelyföldi futsal-
csapat is botlott.

Mindkét találkozót a galaciak nyerték Csíkszeredában
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