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JÓZSA CSONGOR

A z idei dartsvébén a 96 indu-
ló között két női versenyzőt 
is találhattunk, egyikük, a 

japán Szuzuki Mikuru közel állt a 
csodához James Richardson ellen: 
0–2-ről egyenlített, de a mindent 
eldöntő legben már nem dobott elég 
pontosan.

Ami Szuzukinak nem jött ösz-
sze, azt megcsinálta az angol 
Fallon Sherrock, aki a PDC-vébék 
történetében első nőként tudott 
meccset nyerni. Sherrock 2015-
ben második lett a másik rangos 
szervezet, a BDO női világbajnok-
ságán, most pedig honfitársával, 
Ted Evettsszel találkozott az első 
körben.

Utóbbi 2–1-re vezetett a játsz-
mákat tekintve, de a folytatásban 
Sherrock sokkal jobban koncent-
rált, elsősorban a kiszállózásnál 
volt jobb ellenfelénél. A döntő ját-
szmában Sherrock 2–0-ra elhúzott, 
és bár Evetts szépített, a negyedik 
legben egy dupla 18-as kiszállóval a 
közönség által támogatott nő nyerte 
a meccset.

Azóta még egy lépést tett előre a 
hölgy, a 11. helyen kiemelt játékost 
is búcsúztatta.

„Bizonyítottam, hogy mi, nők is 
legyőzhetünk bárkit, hiszen meg-
vertem kettőt a világ legjobbjai 
közül. Az elmúlt napok történéseit 
fi gyelembe véve, Mensur ellen na-
gyon igyekeztem arra fókuszálni, 
hogy a kiszállóim jók legyenek, 
mert azt tudtam, hogy a tömeggel 
nem lesz bajom” – idézte a BBC 

Sherrockot, aki nem is tette hiába, 
hogy koncentrált a befejezésre, 
mert csaknem 70 százalékos haté-
konysággal zárta le a legeket.

„Miért is ne?! – felelte az angol 
hölgy arra a felvetésre, hogy vajon 
eljuthat-e a világbajnoki címig. – 
Már nyertem két mérkőzést. Mos-
tantól mindig a következő meccsel 
fogok foglalkozni, de nem mondha-
tom, hogy nem próbálom meg meg-
nyerni a versenyt.”

A 3. fordulóban Sherrock ellen-
fele a világranglista 22. helyezett-
je – egyben a torna 22. kiemeltje 
–, honfi társa, Chris Dobey lesz, a 
találkozó a december 27-ei péntek 
délutáni programban másodikként 
szerepel.

Biztosan olyanok is leülnek 
megnézni a mérkőzést, akik eddig 
még nem is követték a darts világát.

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz:
csütörtökön 18.30-tól Csíkszeredai Sportklub–Brassói Corona, 
pénteken 18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–Csíkszeredai Sportklub, 
vasárnap 18.30-tól Gyergyói Hoki Klub–Schiller-Vasas, 
hétfőn 18.30-tól Brassói Corona–Gyergyói Hoki Klub.

KOSÁRLABDA

Női Nemzeti Liga, keleti csoport, 13. forduló:
szombaton 18 órától Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC–Municipal Alexandria.

• A HÉT PROGRAMJA

Hírek, tudósítások, elemzések és interjúk a szekelyhon.ro/sport oldalon.

Még több sport online
a                    on

Akár a világbajnokságot is 
megnyerné a hölgy 

▴  F O R R Á S :  T W I T T E R

A hét sportembere: 
Fallon Sherrock
• Egy hölgy a nagyon férfias sportág mezőnyében. Az internet valósággal felrob-
bant a Londonban zajló darts-világbajnokság két napján is. Először akkor, amikor 
az egyetlen versenyben maradt női szereplő múlt kedden első nőként meccset 
tudott nyerni a világbajnokságon, szombaton pedig a 11. helyen kiemelt Mensur 
Suljovicot ejtette ki.

H I R D E T É S

T avaly még csak harmadik volt, 
idén viszont senki nem szerzett 

több gólt nála. Bár még néhány nap 
hátravan a 2019-es évből, a labda-
rúgó-bajnokságok legtöbbjében 
szünet van és csak jövőre folytatód-
nak, így már sok szempontból lehet 
összegezni.

Az Európai Labdarúgó-szövetség 
összeállítása alapján az idei naptári 
év legeredményesebb játékosa a len-
gyel Robert Lewandowski lett, aki 54 
meccsen 58 alkalommal volt ered-
ményes a Bayern Münchenben és a 
lengyel válogatottban.

A második Lionel Messi lett, aki 
50 gólt szerzett a Barcelonában és az 
argentin válogatottban. A harmadik 

helyre Kylian Mbappé fért fel, a PSG 
francia támadója 49 meccsen 44 al-
kalommal volt eredményes.

A müncheniek csatára tavaly har-
madik lett Messi és Cristiano Ronal-
do mögött. A portugál ezúttal csak az 
ötödik helyen végzett, 49 meccs/39 
gólos mutatóval, még Raheem Ster-
ling (angol, Manchester City) is meg-
előzte, aki 61 meccsen 41 gólt lőtt.

Messi tíz év alatt kilencedik alka-
lommal érte el az 50 gólt, de ezúttal 
ez csak a második helyre volt jó. Az 
elmúlt tíz évben a Messi–Ronaldo 
kettős 4–4 alkalommal diadalmas-
kodott, rajtuk kívül csak Harry Kane 
(2017) és Edin Džeko (2009) tudott 
nyerni.

Idén ő vágta a legtöbbet: 
Robert Lewandowski

Nagyon ment 
a lengyel támadónak 
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