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K ezdjük a jégkoronggal! A Csík -
szeredai Sportklub az Erste 
Ligában a címvédőnél ját-

szott pénteken, ezúttal a Ferencváros 
kaparintotta meg a maximális pont-
számot, saját közönsége előtt 4–1-re 
nyert. A kék-fehérek jól állnak a Fra-
di elleni csatában, hiszen a korábbi 
három meccset a Sportklub nyerte, 
kétszer a hosszabbításban, egyszer 
pedig a rendes játékidőben. A Gyer-
gyói Hoki Klub előbb nyögvenyelő-
sen, a hosszabbításban győzte le ott-
hon a Budapesti Hoki Klubot, majd 
egy fényes diadalt aratott a Dunaúj-
városi Acélbikák felett.

A sportággal kapcsolatos hír, 
hogy Szófi ában rendezik a divízió 
3-as női jégkorong-világbajnokságot. 
A román válogatottat döntő többség-
ben csíkszeredai és gyergyószent-
miklósi sportolók alkotják. A csajok 
ott vannak a feljutás kapujában, 
négy forduló után kilenc ponttal ve-
zetik a tabellát. A divízió 2-be való 
feljutás az utolsó fordulóban dől el, 
kedden este nyolc órától a második 
helyezett Belgium lesz az ellenfél.

A nemzetközi porond előnyben

Elveszítette éllovas szerepkörét a Ko-
lozsvári CFR a labdarúgó 1. Ligában. 
Dan Petrescu, a címvédő edzője legin-
kább azoknak adott játéklehetőséget 
a vasárnap esti, FC Botoșani elleni 
bajnoki összecsapáson, akik eddig 
kevesebbet játszottak. Idegenben 
amúgy sem túl veretes a kincses város 
együttesének mutatója, legutóbb au-
gusztus 19-én nyert, azóta pedig csak 
döntetleneket és vereségeket ért el.

Ezúttal 2–1-re kapott ki a CFR, 
ez a kisiklás pedig egyben azt is je-
lentette, hogy lecsúszott a második 
pozícióba. Az élre az Astra Giurgiu 
állt, amely vasárnap este, Craiova 
legyőzésével, zsinórban nyolcadik 
diadalát aratta. A kolozsváriak fi -
gyelme egyértelműen az Európa Li-

gára összpontosul, hiszen csütörtö-
kön kivívhatják a csoportkörből való 
továbbjutást. Saját szurkolóik előtt a 
skót Celticet fogadják, és egy döntet-
len elégséges, hogy ott legyenek az 
európai kupatavaszban.

A labdarúgó 2. Liga téli szünetre 
ment, az elmúlt hétvégén a 21. játék-
napot rendezték. Az FK Csíkszereda 
jó első félidőt követően tíz perc alatt 
összezuhant, 3–0-s vereséget szen-
vedett a Bukaresti Metaloglobusnál. 
Ezzel a fővárosiak visszavágtak az 
őszi idénybeli vereségükért – a csí-
kiak ugyanilyen arányban nyertek a 
második játéknapon. Nem lesz csen-
des a téli szünet a szakmai stábnak 
és a klubvezetésnek: épp a kiesőzó-
na felett egy hellyel zárta a 2019-es 
naptári esztendőt a másodosztály 
újonca. Valentin Suciu tanítványai 
huszonkét pontot gyűjtöttek, öt győ-
zelem mellett hét döntetlen és nyolc 
vereség a mérlegük.

A csoportellenfél az egyenes 
kiesésben

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC már 
úgy lépett pályára a női kosárlabda 
Európa Kupa csoportkörének utol-
só fordulójában, hogy biztos volt a 
továbbjutása. A háromszéki lányok 
így sem vették félvállról az össze-
csapást a svéd Lulea BK ellen, végig 
vezetve, simán gyűrték le a vendég-
csapatot 64–48-ra. Az E csoportban, 
négy győzelemmel és két vereséggel, 
a második helyen zárt Zoran Mikes 
gárdája.

Jöhet a playoff  első köre. A sors 
úgy hozta, hogy azzal az Artego 

Bydgoszcz csapatával találkoznak a 
háromszékiek, amellyel már a cso-
portkörben is megküzdöttek. A len-
gyel gárda csoportelsőként végzett 
a kvartettben, ahol a Sepsi-SIC ellen 
előbb 72–67-re, majd 76–50-re dia-
dalmaskodott. Az odavágót várható-
an december 19-én, Sepsiszentgyör-
gyön rendezik, míg a visszavágóra 
2020. január 9-én, Lengyelországban 
kerül sor.

Jogos a kérdés – főképp a laikus 
sportszeretőtől –, hogy miért kell 
ismét azzal a csapattal összecsapni, 
amellyel már a csoportkörben far-
kasszemet néztek a Sepsi-SIC játéko-
sai. Nos, a versenykiírás különleges-
sége hozza ezt. Az alapszakaszban 
tíz négyes csoportot alakítottak ki, 
ahonnan az első két helyezett maradt 
állva, valamint a Keleti és a Nyugati 
Konferenciából a két-két legjobb har-
madik. A továbbjutókat az elért ered-
mények (győzelem/vereség), illetve 
a kosárkülönbség alapján rangsorol-
ták: az elsőtől a huszonnegyedikig. 
A legjobb nyolc a rájátszás első kö-
rében nem játszik, míg a többieket a 
rangsorban elfoglalt helyük alapján 
párosították. Mivel a sorsolásnál az 
Artego a 16., a Sepsi-SIC pedig a 17. 
lett, így történhetett meg, hogy ismét 
egymás ellen játszanak.

A székelyek az asztalok mögött

A sportág harmadik világbajnoksá-
gát rendezték. A magyar fejlesztésű 
teqballban négy székelyföldi vitéz-
kedett a budapesti tornán. A Góbék 
Teqball Team tagjai kétszer állhattak 
fel a dobogóra: az egyéni csatában 
Györgydeák Apor bronzérmes lett, 
az Ilyés Szabolcs–Lázár Zsolt alkotta 
páros pedig megnyerte a kisdöntőt, 
így szintén harmadikként zárt. Ezen-
kívül még egy negyedik helyet bezse-
belt a Mitri Rita–Lázár Zsolt alkotta 
vegyes páros.

A székelyek – akik román váloga-
tottként indulhatnak a világesemé-
nyeken – rendre ott vannak a sport-
ág élmezőnyében. Igaz, hogy egy kis 
nézeteltérés miatt ebben az évben 
nem utazott el a csapattal, nem volt a 
keretben az egyéni szám címvédője, 
Szécsi Barna.

Nem hajlított asztalon, hanem 
a megszokotton játszottak Európa 
Kupa-asztaliteniszmeccset Széke-
lyudvarhelyen. A helyi ISK-SZAK a 
legjobb nyolc mezőnyében a szlovák 

SK Vydranyt látta vendégül. Kiéle-
zett párharcban a György Szilárd–
Sebastian Loso–Cservik Krisztián 
trió 3–2-re nyert, így életben tartotta 
továbbjutási esélyét a pénteki visz-
szavágóra.

Magyar–román ki-ki meccs

A kézilabda szerelmesei – és nem 
csak – Japánra fi gyelnek. A reggeli 
kelésekkel készíthetjük magunkat a 
nyárra, hiszen Tokió lesz az olimpiai 
játékok házigazdája. A Távol-Keleten 
a női szakág legjobbjai randevúznak. 
A magyar és a román csapat ugyan-
abba a csoportba került, az utolsó 
játéknapon pedig úgy csaptak ösz-
sze, hogy csak egyikük juthatott a 
középdöntőbe. A piros-fehér-zöldek 
remekül indítottak, állva hagyták 
a románokat, a pihenőre hatgólos 
előnnyel mehettek. A második fél-
időben taktikát váltott a Tomas Ryde 
által irányított gárda, amire nem volt 
válaszuk Tomoriéknak. Cristina Ne-
agu vezérletével fogyott a hátrány, a 
végjátékban egyenlítettek, az utolsó 
percben szerzett góllal a románok 
nyertek, így ők jutottak az első tizen-
két válogatott közé.

Azóta kiderült, hogy Románia 
biztosan nem játszhat érmekért, miu-
tán vereséget szenvedtek az oroszok-
tól. A magyarok a 13. helyért, azaz 
az Elnök Kupáért folytathatták, itt a 
hétfőn rendezett „döntőben” a cím-
védő franciáktól 26–21-re kaptak ki, 
így összesítésben a 14. pozícióban 
zárták a vébét.

Hogy kaphatod ugyanazt az ellenfelet?
Ez történt a székelyföldi csapatsportokban az elmúlt héten

• Teqball-világbajnoksá-
gon vitézkedtek a szé-
kelyek, érmekkel tértek 
haza. Felemásan teljesí-
tett a Csíkszeredai Sport-
klub, ám így is magabiz-
tosan vezeti a táblázatot a 
jégkorong Erste Ligában. A 
sepsiszentgyörgyi kosár-
labdázók jól ismert el-
lenféllel küzdhetnek meg 
az Európa Kupában, míg 
a székelyudvarhelyi asz-
taliteniszezők nagyszerű 
győzelmet arattak felvidé-
ki riválisaik felett.

H I R D E T É S

A lengyel Artegótól kétszer 
is kikapott a Sepsi-SIC a 
csoportkörben. Visszavághat az 
egyenes kiesési szakaszban
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