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H étfőig tartott a téli vakáció 
a székelyudvarhelyi felnőtt 
kézilabdázók és a szakmai 

stáb számára, a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK elkezdte a munkát, napi 
két edzéssel hangol az egy hónap 
múlva folytatódó bajnokságra.

Az együttes hibátlan teljesítmény-
nyel hozta le a pontvadászat első felét, 
minden egyes találkozóját megnyerve, 
megnyugtató előnnyel vezeti a másod-
osztály B csoportját. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy már a következő – sokkal 
nagyobb – feladatra hangolhat, az elő-
döntő tornára. Ugyanis minden cso-
portból két klub jut tovább oda.

„Jobb lett volna, ha más csoport-
ba kerülünk, amely valamivel komo-
lyabb erőpróbát jelent számunkra. 
A bajnokság második felében azért 
arra ügyelnünk kell, hogy az első 
helyet megtartsuk, ez viszont nem 
lehet gond számunkra. Aztán jön az 
elődöntő torna, tavaly már elértünk 
idáig, most egy újabb lépést minden-
képp tennünk kell, hogy ott legyünk 
a másodosztály döntő tornáján, ami-

kor már a feljutásért játszhatunk” 
– foglalta össze az őszi szezont és a 
Szejke SK előtt álló feladatokat a ve-
zetőedző, Sipos Lóránt.

A keret összetétele egyelőre nem 
változott, az ősszel használt játékos-
állomány áll a tréner rendelkezésére. 
Egyedül a kapus, Orbán Szilárd nem 
végez teljes értékű munkát, bokasé-
rüléssel bajlódik. Az átigazolási idő-
szak január 31-éig tart, azután már 

csak szerződés nélküli kézilabdázó 
érkezhet a csapathoz.

Ami a felkészülési meccseket illeti, 
a Szejke SK január 16–18. között egy 
hazai rendezésű tornán két élvonal-
beli klubbal, a Bukaresti Steauával 
és a Fogarasi VSK-val, valamint a 
szintén A osztályos Nagyváradi VSK-
val mérkőzik meg. „Próbáljuk tartani 
azt az utat, amely a fejlődés irányába 
visz. Ezért is játszunk erősebb csapa-

tokkal a felkészülési időszakban. A 
tornát követően még egy-két barát-
ságos mérkőzést szeretnénk lekötni. 
Az új naptári évben is a csapategység 
erősítésére törekszünk, kiemelve a 
húzóembereink fontosságát” – tette 
hozzá az edző. A férfi  kézilabda A osz-
tály tavaszi idénye február 2-án kez-
dődik, a székelyudvarhelyiek hazai 
környezetben indítják a pontvadásza-
tot, a Segesvári CNE-t látják vendégül.

Tovább dolgoznak a feljutásért
Elkezdte az edzéseket a Székelyudvarhelyi Szejke SK

• Elkezdte a felkészü-
lést a tavaszi idényre 
a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK. A férfi ké-
zilabda A osztály C 
csoportját utcahosszal, 
kilenc ponttal vezető 
együttes előre tekint, 
a feljutásért harcoló 
gárda erős ellenfelek-
kel kötött le tesztmecs-
cseket.

Élvonalbeli együttesekkel hangol a téli szünetben a Szejke SK   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Lengyel síugró nyerte a Négysáncversenyt
Az ausztriai Bischofshofenben befejeződött a síugrók 2019–2020-as 
Négysáncversenye. A negyedik fordulót és az összetett győzelmet is a 
lengyel Dawid Kubacki szerezte meg. Bischofshofen: 1. Dawid Kubacki 
300,9 pont (143 és 140,5 méter), 2. Karl Geiger 291,0 (140; 136), 3. Marius 
Lindvik 289,4 (139; 137). A Négysáncverseny végeredménye: 1. Dawid 
Kubacki 1131,6 pont, 2. Marius Lindvik 1111,0, 3. Karl Geiger 1108,4.

Willi Orbán lemarad a márciusi pótselejtezőről
A Red Bull Leipzig is megkezdte a munkát a téli szünetet követően, és a 
csapat edzője, Julian Nagelsmann elárulta, a térdműtétje után lábadozó 
Orbánra tudomása szerint április elejéig nem számíthat. A középhátvéd 
még tavaly, az RB Leipzig október 30-ai Német Kupa-mérkőzésén szen-
vedett térdsérülést. Az első hírek arról szóltak, hogy csak két hetet kell 
kihagynia, ám hamar kiderült, mégsem játszhat az év utolsó két váloga-
tottmeccsén, mert állapota nem a várt ütemben javult, ezért november 
közepén Lipcsében a védő térdén artroszkópos beavatkozást hajtottak 
végre. Orbán elhúzódó lábadozása azt jelenti, hogy a magyar válogatott 
szövetségi kapitánya, Marco Rossi sem számíthat játékára a március vé-
gén esedékes Nemzetek Ligája-pótselejtező elődöntőjében Bulgária ellen.

Veszélyben az idei Australian Open
Előfordulhat, hogy a Grand Slam-szezont megnyitó Australian Open 
rendezését is befolyásolja az ausztráliai tűzkatasztrófa. A tervek szerint 
január 20-án kezdődő melbourne-i tenisztorna egyes mérkőzéseinek meg-
rendezését a nagyon egészségtelen határértéket meghaladó levegőminő-
ség veszélyezteti. Az ausztrál fővárosban, Canberrában hétfőn a levegő 
minősége rendkívül rossz volt, rosszabb, mint bármelyik nagyvárosban 
a világon, ezért az e heti challenger tornát 450 km-rel távolabb rendezik 
meg. Emellett több sporteseményt, labdarúgó- és kosárlabda-mérkőzése-
ket töröltek. Az Australian Open selejtezője jövő héten indulna.

• RÖVIDEN 

F él év elteltével visszatért a Nagy-
szebeni Hermannstadt kispad-

jára Vasile Miriuță, aki legutóbb a 
magyarországi Kisvárda FC vezető-
edzője volt. Az 51 éves szakember Eu-
gen Neagoét váltja, érkezését kedden 
délelőtt jelentette be a nagyszebeni 
klub.

Vasile Miriuță az előző szezon má-
sodik felében már irányította a nagy-
szebeni labdarúgócsapatot, amellyel 
sikerült kiharcolnia az élvonalban 
maradást, az osztályozón a Kolozs-
vári Universitatea ellen őrizte meg 
helyét az 1. Ligában. Ezután távozott 
a Hermannstadttól, és a magyaror-
szági Kisvárda FC-hez szerződött, de 
mindössze nyolc bajnoki mérkőzésen 

irányította az együttest, és tavaly ok-
tóberben közös megegyezéssel szer-
ződést bontottak vele.

A nagybányai születésű Miri-
uță – aki korábban többek között a 
Kolozsvári CFR és a Bukaresti Dina-
mo edzője is volt – ismét elfogadta 
a nagyszebeni klub ajánlatát, és az 
előző idényhez hasonlóan újból meg 
kell mentenie a csapatot a kieséstől. 
Szerződése az idény végéig szól, 
amit egy évvel meg lehet hosszab-
bítani.

„Visszatértem arra a helyre, ahol 
nagyon jól éreztem magam. Jól is-
merem a klub vezetőit és a játékoso-
kat. Többen is maradtak azok közül, 
akikkel tavaly együtt dolgoztam. 

Jobb keret áll rendelkezésemre, ta-
pasztaltabb játékosokkal, és a fel-
készülési körülmények is jobbak 
a csapatnál. Bízom benne, hogy 
eredményes futballt játszunk majd 
és nagyszerű szurkolóink is segítsé-
günkre lesznek” – nyilatkozta bemu-
tatásakor Vasile Miriuță.

Vasile Miriuță a Hermannstadt 
harmadik edzője ebben a szezonban 
Costel Enache és Eugen Neagoe után, 
utóbbi csak két és fél hónapig vezette 
a csapatot, és a téli szünet kezdete-
kor távozott, mivel a klub vezetősé-
ge nem egyezett bele a játékoskeret 
nagymértékű kicserélésébe.

Horváth Bálint Ottó

Ó riásit fordítva, 22 pontos hát-
rányt ledolgozva győzött a VSK 

Csíkszereda hétfőn este Máramaros-
szigeten a román felnőtt férfi  kosár-
labda-bajnokságban. A VSK Csíksze-
reda 3/9-es mutatóval hatodik helyen 
áll a B csoportban, és a következő 
fordulóban a listavezető Voluntari 
együttesét fogadja.

Román férfi  kosárlabda-bajnok-
ság, alapszakasz, B csoport, 12. for-
duló: Máramarosszigeti CSM–VSK 
Csíkszereda 78:85 (23:11, 20:19, 14:27, 
21:28). A vendégek pontszerzői: 
Mambi Diawara 26 (3 hárompon-
tos), Cassidy Ryan Mac Gregor 18 (2), 
Meshack Wandja Lufi le 16, Adrian 
Movileanu 9 (1), Marko Cergic 9 (3), 

Matevz Magusar 7 (1). Játszott még: 
László Arnold, Raul Olariu, Cristian 
Mocrițchi, Lokody Mátyás és Nagy 
Sándor. További eredmények: CSM 
2007 Focșani–CSO Voluntari 68:88, 
Galaci CSM–Konstancai ABC 76:64, 
Medgyesi CSM–CSM Târgu Jiu 99:79.

Dobos László

Elveszítettnek tűnő meccset nyertek meg

Visszatért korábbi csapatához Vasile Miriuță




