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Felvidékiekkel adogatnak a székelyek
Újabb bravúrra készül a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK
• A férfi asztalitenisz

Európa Kupa legjobb
nyolc csapata között a
Székelyudvarhelyi ISKSZAK pénteken a városi sportcsarnokban
a szlovák SK Vydrany
együttesét fogadja a
negyeddöntő odavágóján. A felvidéki együttes a Dunaszerdahely
melletti Nemeshódost
képviseli.
Nagy lendületet adhat a szurkolók biztatása

JÓZSA CSONGOR

S

zép idényt fut a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK: az Európa Kupában több neves csapatot is
búcsúztatott. Jelenleg a mezőny negyeddöntőjében játszik újabb mecscset – ez a 4. kört jelenti. Ráadásul a
Szuperligában egyetlen erdélyi klubként ott van az élbolyban.
A nemzetközi porondon a következő ellenfél a szlovák SK Vydrany
(Nemeshódos) lesz. A sorsoláson kiderült, hogy az első mérkőzést Székelyudvarhelyen rendezik.
Az előző körben mindkét klub
nagyot harcolt, bravúrral vívta ki a

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR
továbbjutást. A székelyudvarhelyiek
a portugál Clube Desportivo De São
Roque ellen idegenben 3–1-re kikaptak. Hazai környezetben fordítani
tudtak, pontot sem engedve az ellenfélnek 3–0-ra nyertek. A szlovákok
saját közönségük előtt 3–2-es vereséget könyvelhettek el, a visszavágón
az ukrán Fortune Kijev ellen ugyanilyen arányban nyertek, a szettek
összesítése döntött, ahol kettővel
jobbnak bizonyultak.
„Mindhárom játékosuk volt szlovák válogatott, hazájukban többszörös bajnokok, jelenleg ők a cím-

védők. Folyamatosan ott vannak a
nemzetközi porondon, rutinos csapat, ráadásul egységes gárda képét
mutatják. Biztos vagyok benne, hogy
szoros csatát vívunk ellenük, nekünk
veszítenivalónk nincs, papíron ők a
favoritok” – ismertette az ellenfelet
az ISK-SZAK edzője, György István.
Az udvarhelyiek ugyanazzal a
trióval vágnak neki a pontok gyűjtésének: a svéd Sebastian Loso, a vajdasági Cservik Krisztián és a város
szülöttje, György Szilárd ragad ütőt,
míg a tartalék asztaliteniszező a klub
neveltje, Tamás Szabolcs lesz.

Hét góllal verték Dél-Afrikát a lányok
M

agabiztos győzelemmel kezdte
Románia válogatottja a Bulgáriában zajló női divízió 3-as jégkorong-világbajnokságot. Elekes Ágnesék tegnap délben 11–4-re nyertek a
Dél-Afrika Köztársaság válogatottja
ellen. Két harmad után már 9–1-re
vezetett a George Pogăceanu és Nagy
Béla edzők által irányított, többségében székelyföldi lányok alkotta

romániai együttes, amely az utolsó
játékrészben már nem erőltette a
góllövést, tartalékoltak a mai mérkőzésre.
Divízió 3-as női jégkorong-világbajnokság, 1. forduló: Románia–Dél-Afrikai Köztársaság 11–4
(4–1, 5–0, 2–3), gólszerzők Elekes
Ágnes, Ana Voicu, Sonia Iris David, Csiszer Tímea 2–2, Alina Op-

rea, Bálint Hanga és Laczkó-Szabó
Zsuzsanna, illetve Dalene Rhode 2,
Chloe Schuurman és Kelly Jamiesen.
A Litvánia–Hongkong és Bulgária–
Belgium mérkőzések lapzárta után
fejeződtek be.
A mai program: 13 órától Románia–Hongkong, 16.30-tól Belgium–
Dél-Afrikai Köztársaság, 20 órától
pedig Bulgária–Litvánia. (D. L.)

Steaua–Sapientia meccsek következnek
F
olytatódik a román felnőtt
jégkorongbajnokság alapszakasza. Kedden este Bukaresti
Steaua–Gyergyói HK mérkőzést
rendeztek Kézdivásárhelyen, amelyen kétszer vezetett a GYHK, de
mindkétszer egyenlített, sőt fordított is a Steaua. Aztán három újabb

találattal megszerezte a pontokat
a vendég gyergyószentmiklósi jégkorongcsapat.
Román felnőtt jégkorongbajnokság, alapszakasz: Bukaresti
Steaua–Gyergyói HK 3–5 (1–1, 2–3,
0–1), gólszerzők Andrei Filip, Andrej
Deniszkin és Mihail Georgescu, illet-

ve Péter Zsolt 3, Albert Zagidullin és
Dmitrij Pesztunov.
Csütörtökön és pénteken Sapientia–Steaua mérkőzések szerepelnek
a programban, ma Karcfalván, holnap pedig Kézdivásárhelyen lépnek
jégre a csapatok. Mindkét találkozó
18.30-kor kezdődik. (Gergely Imre)

Debrecenben vendégszerepel a Sportklub

M

a este egyetlen mérkőzést
rendeznek a jégkorong Erste Liga alapszakaszában,
az ötödik helyen álló Debreceni EAC
a listavezető Csíkszeredai Sport-

klubot fogadja. A két csapat ebben
az idényben kétszer találkozott, és
mindkét összecsapás vendégsikerrel
zárult. A csíkiak szeptember 30-án
6–3-ra győztek Debrecenben, a haj-

dúságiak pedig október 6-án 3–0-ra
nyertek a Vákár Lajos Műjégpályán.
A Debrecen–Sportklub mérkőzés
19.30-kor kezdődik.
D. L.

„Megmutattuk a csoportkörben,
valamint a 3. körben is, hogy képesek vagyunk kiemelteket kiütni. Ezúttal is nekikszökünk, bennünk van
az akarat, az elszántság. Ugyanakkor
nagyon számítunk a szurkolókra, sokat segítettek az előző meccsen, fontos, hogy most is mellettük legyenek.
A klubelnökük elmondása szerint
Szlovákiából is érkeznek drukkerek”
– fejtette ki a tréner.
A második számú európai kupakiírás legjobb négy csapata közé
kerülésért kiírt párharc odavágóját
december 6-án, pénteken 18 órától

játsszák a városi sportcsarnokban, a
belépők egységesen 5 lejbe kerülnek.
A visszavágót egy héttel később Nemeshódoson rendezik. Amelyik csapat továbbjut, az a következő körben
a Bajnokok Ligájából kieső együttest
kap ellenfélként.
Férfi asztalitenisz Európa Kupa, 4. kör: PTE PEAC Pécs–SolexConsult Wiener Neustadt (osztrák)
Székelyudvarhelyi
ISK-SZAK–SK
Vyd rany (szlovák) Borges Vall (spanyol)–Benelux Taverzo (holland)
TTC Sokah Hoboken (belga)–El Nino
Prága (cseh).

• RÖVIDEN
Nem kegyelmezett az Imperial Wet
Kevesen, mindössze kétszázan voltak kíváncsiak tegnap a teremlabdarúgó 1. Liga Hargita megyei rangadójára Csíkszeredában, melyen az
Imperial Wet az FK Székelyudvarhelyt fogadta. Szinte végig az udvarhelyi kapura zajlott a játék, a vendégek erejéből csupán pár ellentámadásra és a szépítésre futotta. Az Imperial Wet már az első félidőben
döntött, 8–0-ra vezetett, végül 11–1-re nyerte a találkozót. Teremlabdarúgó 1. Liga, 11. forduló: Imperial Wet–FK Székelyudvarhely 11–1
(8–0), gólszerzők Iszlai (3., 36.), Cr. Matei (6., 14., 35.), Küsmödi (8.,
16., 17.), Fl. Matei (9., 20.), Tankó (40.), illetve Bálint (30.).

Bravúros győzelmet aratott
a magyar futsalválogatott
A magyar futsalválogatott bravúros győzelmet aratott a világ élvonalához tartozó orosz csapat ellen a kedd esti, veszprémi felkészülési mérkőzésen. A meccset Dávid Richárd duplája döntötte el, a végeredmény
2–1 lett. A két együttes hétfőn is összecsapott egymással ugyanott,
akkor a vendégek nyertek 3–2-re. Turzó József együttese január végén
Litvániában játszik Európa-bajnoki selejtezőtornát, a házigazda mellett
a török és az északír csapattal találkozik majd.

Copa América: rangadóval indul a torna
Kisorsolták a 2020-as Copa América csoportbeosztását. Az argentin-kolumbiai közös rendezésű kontinenstorna nyitómérkőzésén, június 12-én
Argentína Chilével csap össze. Kolumbiában a helyi idő szerint kedd este
megrendezett eseményen kisorsolták a torna két csoportját. A két óriás,
Brazília és Argentína külön csoportba került, előbbi Kolumbiát, utóbbi
pedig Uruguayt kapta ellenfélnek a hatosába. A döntőt július 12-én rendezik Kolumbiában, Barranquillában. A 2020-as lesz a 47. Copa América,
a címvédő csapat a brazil, amely 2019-ben elhódította a trófeát. Copa
América, A csoport: Argentína, Ausztrália, Bolívia, Uruguay, Chile, Paraguay. B csoport: Kolumbia, Brazília, Katar, Venezuela, Ecuador, Peru.

