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A Barátság Kupáért lépnek pályára Udvarhelyen
Február 1–2-án rendezik meg Székelyudvarhelyen az öregfiúknak kiírt, 
Barátság Kupával díjazott teremlabdarúgó-tornát. A megmérettetésen 
39 éven felüliek (1981-ben és előtte születettek) vehetnek részt, de 
minden csapatban lehet egy fiatalabb (1985-ben vagy előtte született) 
játékos is. A csapatok 5+1-es felállásban játszanak majd, a játékidő 
2x15 perc lesz. A torna végén díjazzák az első három helyezettet, vala-
mint különdíjban részesül a gólkirály és a legjobb kapus. Benevezési 
határidő: január 28. Jelentkezésért, további információért a 0740 890 
069-es telefonszám hívható.

Februárban csapnak össze a körzetisek
Az Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság szervezői felhívják a 4. Liga 
nyugati csoportjában, illetve az 5. Liga udvarhelyszéki csoportjában 
és a 6. Ligában szereplő csapatok figyelmét, hogy a huszonharmadik 
kiírásához érkezett teremtornát február 14–16. között rendezik meg a 
székelyudvarhelyi városi sportcsarnokban. A szervezők január 31-éig 
várják a csapatok jelentkezését. A benevezés 230 lejbe kerül (szervezé-
si költség), továbbá az együtteseknek mérkőzésenként 12 lej játékve-
zetői díjat kell fizetniük. 

Játékvezetői tanfolyam indul
Tanfolyamot indít a Székelyudvarhelyi Labdarúgó-játékvezetői Kollégi-
um. Jelentkezhet minden olyan 16–35 év közötti fiatal (fiúk és lányok, 
nők és férfiak), aki szereti a focit és van benne bátorság. Cserébe szak-
oktatást kaphat, karrierlehetőséget, jó társaságot, és mindemellett a 
megszerzett képesítés pénzkereseti lehetőséget is nyújt. Jelentkezni 
Fodor Józsefnél, a kollégium elnökénél lehet, a 0740 890 069-es tele-
fonszámon. A tanfolyam február elején indul.
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A férfi  kézilabda Bölények Ligája 
hatodik helyén található Bu-

karesti Steaua Székelyudvarhelyen 
tartja a téli felkészülést – adta hírül 
a Székelyföldi Kézilabda Akadémia. 
A Sandu Iacob edző által irányított 
együttes a városi sportcsarnokban 
végzi naponta az edzéseket. A Steau-
ában olyan egykori Székelyudvar-

helyi KC-s játékosok vannak, mint a 
közönségkedvenc Andrei Mihalcea és 
a büntetőspecialista Gabriel Florea. A 
Steauában játszik az SZKC-nál két sze-
zont letöltött Martin Johannson is, aki 
jelenleg az észt válogatottnál van. A 
Steaua részt vesz a háromnapos Szej-
ke Kupán, a házigazda Szejke SK-val 
szombaton 13 órakor találkozik. 

A Szejke Kupa programja: csü-
törtökön 17 órától Nagyváradi VSK–
Bukaresti Steaua, 19 órától Szejke 
SK–Fogarasi VSK; pénteken 17 órától 
Fogarasi VSK–Bukaresti Steaua, 19 
órától Szejke SK–Nagyváradi VSK; 
szombaton 11 órától Fogarasi VSK–
Nagyváradi VSK, 13 órától Szejke SK–
Bukaresti Steaua. (Z. T.)

M ásodik mérkőzésén is sima 
győzelmet aratott a házigazda 

magyar női vízilabda-válogatott a 
Duna Arénában zajló Európa-baj-
nokságon: Bíró Attila együttese 
hétfőn este Szlovákia csapata ellen 
nyert 20–2-re. Egy nappal korábban 
a lányok 25–6-ra verték Horvátorszá-
got. Európa-bajnokság, nők, 2. for-
duló, A csoport: Magyarország–
Szlovákia 20–2 (5–1, 5–0, 4–1, 6–0), 
Oroszország–Szerbia 27–2, Görögor-
szág–Horvátország 18–3. A csoport 
állása: 1. Oroszország 6 pont (58–4), 
2. Magyarország 6 (45–8), 3. Görögor-
szág 6 (44–10), 4. Horvátország 0 (9–

43), 5. Szerbia 0 (9–53), 6. Szlovákia 
0 (4–51). B csoport: Spanyolország–
Olaszország 16–10, Franciaország–
Izrael 10–6, Hollandia–Németország 
23–3. A csoport állása: 1. Hollandia 
6 pont (45–6), 2. Spanyolország 6 
(31–16), 3. Olaszország 3 (23–20), 4. 
Franciaország 3 (16–21), 5. Izrael 0 
(9–32), 6. Németország 0 (7–36). A 
magyar csapat ma Oroszország, pén-
teken Görögország, vasárnap pedig 
Szerbia ellen játszik. Mindhárom ta-
lálkozó 20 órakor kezdődik.

Az olimpiai kvalifi kációs konti-
nensviadalon egyetlen tokiói indu-
lási jog szerezhető meg. Az európai 

csapatok közül ez csak a vb-ezüstér-
mes spanyoloknak van meg.

Vereséggel kezdtek a románok

Egygólos vereséggel kezdte a buda-
pesti Európa-bajnokságot Románia 
férfi  vízilabda-válogatottja, 9–8-ra 
kikapott Hollandiától. Férfi  vízi-
labda-Eb, csoportkör, B csoport: 
Hollandia–Románia 9–8 (2–2, 3–2, 
1–4, 3–0). A csoport másik mérkőzé-
se, a Szerbia–Oroszország találkozó 
lapzárta után fejeződött be, akárcsak 
a C csoportban a Magyarország–Tö-
rökország összecsapás. (D. L.)

Székelyudvarhelyen készülnek Mihalceáék

Húsz gólt lőtt a magyar női pólócsapat

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A magyar együttes a nyitófor-
dulóban legyőzte az oroszo-
kat, így bizakodva várta a 

sztárjátékosokat felvonultató skan-
dinávok elleni összecsapást, akik 
első meccsükön meglepetésre kikap-
tak Izlandtól. Gulyás István szövet-
ségi kapitány csapata szinte végig 
vezetett a svédországi Malmőben 
rendezett találkozón, a dánok folya-
matosan az eredmény után futottak. 
A magyarok azonban nem tudták 
megtartani előnyüket, sőt a hajrában 
a rivális először a meccs folyamán át-
vette a vezetést. Az egyik legeredmé-
nyesebb magyar játékos, Szita Zoltán 

végül egyenlített, így döntetlennel 
ért véget a mérkőzés.

A másik hétfői meccsen Izland 
simán felülmúlta Oroszországot, így 
továbbjutott a csoportból. A szerdai 
zárófordulóban dől el, hogy mellette a 
magyar vagy a dán válogatott kvalifi -
kálja magát a következő körbe. A ma-
gyar együttes ma 19.15-től épp Izland-
dal mérkőzik meg, és amennyiben 
nem szenved vereséget, továbbjut.

A korábbi román válogatott kézi-
labdázó, a Székelyudvarhelyi KC volt 
csapatkapitánya, Tálas Huba szerint 
már az oroszok legyőzése is nagy ered-

mény volt a magyar együttes számára, 
amely meglepte az ellenfelét, ezen a 
mérkőzésen pedig nagyon jól felszív-
ták magukat a játékosok. „Aztán hét-
főn este szenzációs meccset játszottak 
a dánok ellen, nagyon jó volt a véde-
kezés és a kapusteljesítmény. Sajnos a 
végén túlságosan siettek, és a bírók is 
kissé beleszóltak a meccsbe” – mondta 
Tálas Huba, aki úgy véli, a továbbju-
táshoz Izland ellen ugyanolyan pontos 
játék kell, mint a dánokkal szemben, 
illetve még több kapusbravúr.

A Tordai Potaissa játékosa hang-
súlyozta, a magyar válogatottnál 

jelenleg generációváltás van, főként 
fi atal játékosok találhatók a keretben. 
„Kevés eséllyel indultak az Eb-re, 
de eddig nagy meglepetést okoztak. 
Egyértelműen van jövője ennek a 
csapatnak.” Tálas Huba hozzátette, 
úgy mentek erre a kontinenstornára, 
hogy nem volt nyomás rajtuk, főként 
a tapasztalatszerzés volt a lényeg. 
Eredményeikkel azonban felülmúlták 
az elvárásokat, jól játszanak, és végig 
hajtanak. „Eddig is nagyon jól telje-
sítettek, de a folytatásban még több 
lenne bennük. Először azonban a leg-
fontosabb a továbbjutás, ami nagyon 

nagy siker lenne a magyar válogatott-
nak” – mutatott rá a 33 éves beállós.

Férfi  kézilabda Európa-bajnok-
ság, E csoport, 2. forduló: Magyar-
ország–Dánia 24–24 (11–13). A ma-
gyarok gólszerzői: Balogh Zsolt 7, 
Szita Zoltán 5, Nagy Bence 4, Hornyák 
Péter 3, Bóka Bendegúz, Máthé Domi-
nik 2–2, Győri Máté 1. A másik mér-
kőzésen: Izland–Oroszország 34–23 
(18–11). A szerdai 3. fordulóban: 19.15-
től Magyarország–Izland, 21.30-tól 
Dánia–Oroszország. A csoport állása: 
1. Izland 4 pont, 2. Magyarország 3, 3. 
Dánia 1, 4. Oroszország 0.

Tálas szerint van jövője a csapatnak
A továbbjutásért játszik Izland ellen a magyar férfi  kézilabda-válogatott
• Közel volt az újabb 
bravúros győzelemhez 
a magyar férfi kézi-
labda-válogatott az 
osztrák–norvég–svéd 
rendezésű Európa-baj-
nokságon. Az olimpiai 
és világbajnoki címvé-
dő dánokkal szemben 
hétfőn elért 24–24-es 
döntetlennel a magyar 
csapatnak minden esé-
lye megvan a csoport-
ból való továbbjutásra.

Szinte végig a magyarok vezettek, de elszalasztották az óriási győzelmet   ▴  FOTÓ: MKSZ/KOVÁCS ANIKÓ




