
Végletekig kiélezett párharcot 
láthatott az udvarhelyi közönség
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2019.  DECEMBER 9.,  HÉTFŐ8 S P O R T #asztalitenisz  #teqball

15.00 Sznúker, Skót bajnokság, Glasgow (Eurosport 2) 
18.00 Labdarúgás, 1. Liga: Sepsi OSK–Clinceni (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
20.30 Labdarúgás, 1. Liga: Astra–Craiova (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
22.00 Labdarúgás, Premier League: West Ham–Arsenal (Eurosport 1 Ro)

Női kézilabda, világbajnokság, Japán
8.00 Németország–Szerbia (Digi 1, Telekom 1, Look Plus, M4 Sport)
11.00 Dánia–Hollandia (Digi 1, Telekom 1, Look Plus, M4 Sport)
13.30 Norvégia–Dél-Korea (Digi 1, Telekom 1, Look Plus, M4 Sport)

• 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  

• Kiélezett, szoros játsz-
mákat hozó párharcban az 
utolsó mérkőzés döntött a 
férfi asztalitenisz Európa 
Kupa legjobb négy csapata 
közé kerülésért vívott küz-
delemben: a Székelyud-
varhelyi ISK-SZAK hazai 
pályán 3–2-re győzött a 
szlovák SK Vydrany ellen.

JÓZSA CSONGOR

P énteken késő délután a városi 
sportcsarnokban rendezték a 
férfi  asztalitenisz Európa Ku-

pa 4. körének odavágóját a házigaz-
da ISK-SZAK és a szlovák SK Vydrany 
között, az összecsapásra a sportág 
szempontjából népesnek mondható, 
mintegy négyszáz néző volt kíván-
csi. A második számú kontinentális 
kupakiírás legjobb nyolc csapatának 
mezőnyében papíron a vendégek vol-
tak a favoritok, a házigazda egy selej-
tezőtornát és egy kört már teljesített, 
hogy itt lehessen. A Dunaszerdahely 
melletti község együttese a szlovák 
címvédő, négyszeres bajnokcsapat 
hazájában.

Az első mérkőzésen György Szi-
lárd kezdett, három roppant szoros 
szettet nyert meg Samuel Novotával 
szemben, így megszerezte a haza-
iak első pontját összesítésben. A 
második párharcban a vendégektől 
Peter Sereda alaposan ráijesztett 
Sebastian Losora, az első két szettet 
behúzta. A harmadik szettben Loso 

bizonyult jobbnak, ám későn volt az 
ébredés, összesítésben egyenlített 
a felvidéki klub (1–1). A vajdasági 
Cservik Krisztián volt az ISK-SZAK 
harmadik játékosa, Lelkes Zoltánnal 
csapott össze. A második játszmában 
kiment a felvidéki sportoló válla, 
mentőautó szállította a sürgősségire, 
így 2–1-re módosult az állás. A két el-

ső számú játékos párharca követke-
zett. Az első szettet Sereda nyerte, a 
másodikat György 5–0-val indította, 
és bár hétnél egyenlített az ellenfél, a 
szett Szilárdé lett. A következő kettőt 
behúzta Sereda, így jöhetett a min-
dent eldöntő összecsapás (2–2).

Loso Novotával nézett farkassze-
met. Az ötödik szettig jutottak úgy, 

hogy a negyediket a székelyudvar-
helyiek sportolója úgy nyerte 14–12-
re, hogy ellenfele meccslabdánál az 
adogatást a hálóba ütötte. A találko-
zó nyertese úgy lett az ISK-SZAK svéd 
játékosa, hogy ismét az ellenfélnek 
volt meccslabdája, innen fordított 
Loso, és végül a csapat 3–2-es össze-
sítéssel megnyerte az első felvonást.

A visszavágót pénteken rendezik 
Nemeshódoson, ahol előreláthatólag 
apróságok döntenek majd arról, hogy 
ki lesz ott a következő körben, ami-
kor már a Bajnokok Ligájából érkező 
csapat lesz az ellenfél.

Férfi  asztalitenisz Európa Ku-
pa, 4. kör, odavágó: Székelyudvar-
helyi ISK-SZAK–SK Vydrany 3–2. 
Mérkőzések: György Szilárd–Samuel 
Novota 3–0 (12–10, 14–12, 11–9); Se-
bastian Loso–Peter Sereda 1–3 (5–11, 
11–13, 11–8, 3–11); Cservik Kriszti-
án–Lelkes Zoltán 3–1, sérülés miatt 
utóbbi feladta; György Szilárd–Peter 
Sereda 1–3 (6–11, 11–8, 5–11, 2–11); 
Sebastian Loso–Samuel Novota 3–2 
(11–6, 5–11, 9–11, 14–12, 12–10).

Újabb mérkőzést nyert meg a VSK Csíkszereda
Megszerezte második hazai győzelmét a férfi kosárlabda Nemzeti Liga 
B csoportjában a VSK Csíkszereda együttese, szombaton hét ponttal bizo-
nyult jobbnak a Konstancai Athleticnél a csíkiak ideiglenes otthonában, 
a Sepsi Arénában. A VSK Csíkszereda maradt az utolsó előtti helyen, 
és a következő fordulóban a harmadik Galaci CSM vendégeként játszik. 
Férfi kosárlabda Nemzeti Liga, B csoport, 9. forduló: VSK Csíkszereda–
Konstancai Athletic 65–58 (9–12, 15–14, 18–13, 23–19).

Szász bemutatómeccset játszott Kínában
Ázsiai világkupaversenyen szerepelt az elmúlt napokban a csíkszeredai 
Szász Kincső fallabdázó. A székelyföldi lány a legjobb nyolc közé jutásért 
rendezett mérkőzésen szenvedett vereséget, de értékes világkupapon-
tokat szerzett. A Jangce folyó partján fekvő, 8 millió lakosú kínai nagyvá-
rosban, Csungkingban rendezték az International Squash Classic 2019 
elnevezésű világkupaversenyt, amelyen 32 ország sportolói vettek részt. 
Szász a legjobb nyolc közé jutásért a cseh Eva Fertekovától szenvedett 
3:0-s vereséget, de ezzel az eredménnyel újabb értékes világranglistapon-
tokat gyűjtött. A női verseny végeredménye: 1. Aifa Azman (Malajzia), 2. 
Farah Momen (Egyiptom), 3. Ana Serme (Csehország), … 9. Szász Kincső 
(Románia). A kínai verseny érdekessége, hogy a megnyitóünnepség része-
ként Szász Kincső és az első számú kiemelt, a cseh Ana Serme 400 néző 
előtt játszott bemutatómérkőzést.

• RÖVIDEN 

Az utolsó meccs döntött
Előnybe került az udvarhelyi asztalitenisz-csapat az Európa Kupában

N agyszerűen szerepeltek a szé-
kelyudvarhelyi Góbék Teqball 

Team sportolói a Budapesten meg-
rendezett teqball-világbajnoksá-
gon. Egyéniben Györgydeák Apor, 
párosban pedig az Ilyés Szabolcs–Lá-
zár Zsolt duó szerzett bronzérmet, míg 
vegyes párosban a Lázár Zsolt–Mitri 
Rita kettős negyedik helyen végzett.

Mind a három versenyszám cso-
portkörét magabiztosan abszolvál-
ták a székely teqballozók. Egyéniben 
a Székelyudvarhelyi FC játékosa, 
György deák Apor nagyon könnyedén 
nyerte meg ötös csoportját, és jutott a 
nyolcaddöntőbe. A legjobb tizenhat 
között kemény meccse volt Apornak, 
japán ellenfelével szemben szetthát-
rányból fordítva lépett tovább a nyolc 
közé. Itt a német Nissleint győzte le 
egy szoros és egy kevésbé szoros szett-
ben. Az elődöntőben a torna egyik fő 

esélyese, a magyar Blázsovics Ádám 
volt Györgydeák ellenfele, a végső 
győztes kétszettes meccsen kiejtette 
a Góbék Teqball Team képviselőjét, 
aki a bronzmérkőzésen montenegrói 
teqballozó felett aratott győzelemmel 
vigasztalódhatott, harmadik helyen 
végzett a vébén.

Először rendeztek vegyes páros 
versenyt a teqballvébén, ezen a Lázár 
Zsolt–Mitri Rita duó képviselte Romá-
niát. Utóbbi kellemes meglepetésben 
részesült a csütörtöki sorsoláson, 
ahol a mezőny legfi atalabb tagjaként 
egy aláírt mezt kapott a vébé sztár-
vendégétől, Ronaldinhotól. A páros 
is simán vette a csoportkört, így első 
helyen lépett tovább. Folytatódott a 
jó forma az egyenes kieséses szakasz-
ban is, a francia páros nem jelentett 
akadályt számukra. Az elődöntőben 
a Bányik Csaba–Janicsek Zsanett pá-

ros várt Mitriékre, akik nem találták a 
magyarok játékának ellenszerét, így 
vereséget szenvedtek. A bronzmecs-
csen sem sikerült javítani, kétszettes 
meccsen kaptak ki Montenegrótól, 
negyedik helyen végeztek.

A férfi  párosoknál vereséggel kez-
dett az Ilyés Szabolcs–Lázár Zsolt 
duó, 20–15-re kapott ki a francia 
kettőstől, ám következő két meccsét 
simán behúzta, így a négy legjobb 
csoportmásodik egyikeként jutott 
tovább a nyolcaddöntőbe, ahol ösz-
szesen öt pontot engedett észak-ír 
ellenfelének. A következő körben 
már sokkal keményebb feladat várt 
a fi úkra, a spanyol párossal óriásit 
harcoltak, az utolsó szettben a széke-
lyek 22–20-ra nyertek, és bejutottak 
az elődöntőbe. A négy között világ-
bajnokok vártak Lázárékra, a monte-
negrói Marojevics–Mitro kettős pedig 
az asztalnál is bebizonyította, hogy a 
legjobb a világon. A bronzmeccsen 
ismét a francia Grondin–Rabeux 
páros volt az ellenfél, a székelyek 
pedig visszavágtak a csoportkörben 
elszenvedett vereségért, így a torna 
végén felállhattak a dobogó legalsó 
fokára. (Zátyi Tibor)

Két bronzérem a teqballvébén

Kiváló szereplés Ilyéstől, 
Györgydeáktól, Mitritől és Lázártól

◂   FORRÁS: GÓBÉK TEQBALL TEAM




