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• Remekül indította a 
futsal 2. Liga rájátszá-
sát a gyergyóremetei 
együttes. A Kereszt-
hegy vasárnap délután 
Karácsonkőn az első 
félidő végén már egy-
gólos előnyben volt, 
innen növelte a különb-
séget és aratott sima, 
négygólos győzelmet.

GERGELY IMRE

A teremlabdarúgó 2. Ligát 
idén új, alapszakaszból és 
rájátszásból álló lebonyolí-

tási rendszerben szervezik. Az alap-
szakaszban két (egy erdélyi és egy 
moldvai) csoportban zajlottak a küz-
delmek, és az első három helyezet-
tek jutottak a felsőházba. Az erdélyi 
együttesek közül a Gyergyóremetei 
Kereszthegy, a Kézdivásárhelyi SE és 
a Dévai West szerepel itt, a keletiek 
közül pedig a Luceafărul Buzău, a 

Poli Iași és a Ceahlăul Piatra Neamț 
jutott ide. 

A rájátszás első fordulója az elmúlt 
hétvégén indult, a gyergyóremeteiek 
a Ceahlăul vendégeiként szerepeltek, 
és a szünetben 2–1-re vezettek. A má-
sodik félidőben gyorsan egyenlített a 

házigazda, de a Kereszthegy lendüle-
tét ez nem törte meg, a remeteiek meg 
sem álltak hét találatig. A házigazdák 
erejéből még egy szépítő gólra futot-
ta. A remeteiek találatai közül négyet 
Szőcs László, kettőt Sándor Levente 
lőtt, egy pedig öngól volt.

Mint azt a csapat mindenese, Pál 
Nándor érdeklődésünkre elmondta, 
a Kereszthegy háza táján nem történt 
változás az alapszakasz óta, a keret 
ugyanaz, mint amellyel nekivágtak 
az őszi idénynek, úgy gondolják, ez-
zel sikerülhet elérni az első két hely 

valamelyikét. A cél ugyanis kivívni 
az első ligába jutás jogát. Pál hoz-
zátette, szeretnék felhívni magukra 
olyan potenciális támogatók fi gyel-
mét, akiknek segítségével teljesíthe-
tő volna az első osztályban szereplés. 
A jelenlegi anyagi körülmények kö-
zött ugyanis ez nem volna lehetsé-
ges. Ha azonban a csapat odaérne 
az első liga kapujába, a remények 
szerint már más lehetőségek is meg-
nyílnának.

A másik két erdélyi csapat veresé-
get jegyzett, a Dévai West és a Kéz-
divásárhelyi SE is idegenben lépett 
pályára, a szünetig jól tartották ma-
gukat, a második játékrészben meg-
adásra kényszerültek.

Az alsóház küzdelmei február 15-
én kezdődnek. 

A futsal 2. Liga rájátszásbeli nyitó-
fordulójának eredményei: Ceahlăul 
Piatra Neamț–Gyergyóremetei Ke-
reszthegy 3–7 (1–2), Poli Iași–Dévai 
West 5–1 (1–1), Luceafărul Buzău– 
Kézdivásárhelyi SE 7–2 (2–1).

A címvédő Győri Audi ETO KC há-
zigazdaként hatalmas csatában 

döntetlent játszott a francia Brest 
Bretagne csapatával a női kézilabda 
Bajnokok Ligája középdöntőjének 
első fordulójában, vasárnap este. 
A győriek napra pontosan két éve 
veretlenek a BL-ben. Kézilabda BL, 
középdöntő, 1. forduló, 2. csoport: 
Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne 

(francia) 27–27 (15–17). Korábban: 
CSM Râmnicu Vâlcea–Krim Ljublja-
na (szlovén) 31–16 (14–8), Buducnost 
Podgorica (montenegrói)–IF Säve-
hof (svéd) 30–25. A csoport állása: 1. 
Győr 9 pont (162–124), 2. Brest 9 (157–
134), 3. Buducnost 6, 4. Rm. Vâlcea 
2 (117–123), 5. Sävehof 2 (124–152), 
6. Ljubljana (szlovén) 2 (114–144). A 
következő fordulóban (február 1–2.) 

Győr–Buducnost, Ljubljana–Brest 
és Sävehof–Rm. Vâlcea mérkőzé-
sek szerepelnek a programban. A 
két hatos csoportból nyolc együttes 
jut tovább a negyeddöntőbe, ahol 
oda-visszavágós párharcokban ta-
lálkoznak a felek, és a győztesek be-
jutnak a budapesti négyes döntőbe 
(2020. május 9–10.). 

D. L.

É rd csapata 29–23-ra nyert a len-
gyel bajnok MKS Lublin ottho-

nában a női kézilabda EHF Kupa 
csoportkörének negyedik forduló-
jában. Egy héttel korábban Érd há-
zigazdaként 29–24-re nyert lengyel 
riválisával szemben. Eredmények, 
4. forduló, A csoport: Thüringer HC 
(német)–Debreceni VSC Schaeff -
ler 26–23 (15–13), DHK Baník Most 
(cseh)–Kastamonu Belediyesi GSK 

(török) 28–31. Az állás: 1. Thüringer 
8 pont, 2. Kastamonu 4 (118–113), 3. 
Debrecen 4 (109–111), 4. Baník 0. A 
következő fordulóban (február 1., 
16 óra) a debreceniek a Kastamonu 
együttesét látják vendégül.

B csoport: Podravka Koprivnica 
(horvát)–Siófok KC 33–33 (16–15), 
Nagydisznódi Magura–Köbenhavn 
HB (dán) 28–33 (20–17). Az állás: 1. 
Siófok 6 pont (130–109), 2. Podravka 

6 (129–115), 3. Köbenhavn 4, 4. Nagy-
disznód 0. A következő fordulóban 
(február 2.): Nagydisznód–Kopriv-
nica, Köbenhavn–Siófok. C csoport: 
MKS Lublin (lengyel)–Érd HC 23–29 
(12–14), Besztercei Gloria–Odense 
HB (dán) 25–23 (13–12). A csoport 
állása: 1. Odense 6 pont, 2. Érd 5, 3. 
Beszterce 4, 4. Lublin 1. A következő 
fordulóban: Odenese–Érd, Beszter-
ce–Lublin. (D. L.)

H osszú Katinka aranyéremmel 
zárta vasárnap az európai szö-

vetség (LEN) által életre hívott úszó 
Európa Kupa-sorozat nyitóállomá-
sát, Luxembourgban.

A nagymedencés viadal hivatalos 
honlapjának beszámolója szerint a há-

romszoros olimpiai bajnok – aki pénte-
ken 400 méter vegyesen győzött, szom-
baton pedig 100 méter pillangón lett 
harmadik – ezúttal 200 méter vegyesen 
diadalmaskodott 2:11.31 perces idővel. 
A versenynap másik magyar érmese a 
18 esztendős Szabó-Feltóthy Eszter volt, 

aki 200 méter háton 2:13.52 perces telje-
sítménnyel harmadikként ért célba.

A 100 ezer euró összdíjazású vi-
adal következő állomása áprilisban 
Eindhovenben lesz, később pedig 
Párizsban, majd Rómában versenyez-
nek az olimpiára készülő úszók.

Babosék negyeddöntősök párosban
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic duója hétfőn két szett-
ben legyőzte szlovák–fehérorosz ellenfelét, ezzel bejutott a legjobb 
nyolc közé női párosban a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnoksá-
gon. Következő riválisuk egyelőre nem ismert. Eredmény, női páros, 
nyolcaddöntő: Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 
2.)–Viktorija Kuzmova, Aljakszandra Szasznovics (szlovák, fehérorosz, 
15.) 7:6 (7–4), 6:3. Női egyesben a román Simona Halep legyőzte a bel-
giumi Elise Mertenst (6:4, 6:4), így bejutott a legjobb nyolc közé, ahol 
az észtországi Anett Kontaveit lesz az ellenfele.  A férfiak mezőnyében 
a világelső Rafael Nadal szoros küzdelem végén négy játszmában, 
6:3, 3:6, 7:6, 7:6-ra legyőzte a házigazda ausztrálokat képviselő Nick 
Kyrgiost a negyedik fordulóban, és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol 
az osztrák Dominic Thiem vár rá. A felső ág másik negyeddöntőjét szer-
dán a 2014-es bajnok svájci Stanislas Wawrinka és a német Alexander 
Zverev vívja. A további két negyeddöntőben Dennis Sandgren (ameri-
kai)–Roger Federer (svájci) és Milos Raonic (kanadai)–Novak Djokovics 
párharcok lesznek.

Labdarúgó játékvezetői tanfolyam
Intenzív labdarúgó-játékvezetői tanfolyamot szervez a Hargita Megyei 
Labdarúgó Egyesület (HMLE). A Csíki- és a Gyergyói-medencéből, 
illetve Balánbányáról és Maroshévíz környékéről jelentkezők számá-
ra szervezett tanfolyamra 14. életévüket betöltött lányokat és fiúkat 
várnak. Jelentkezni a HMLE csíkszeredai székházában (Hősök utca 
7. szám) lehet február 4-éig. Bővebb információk a 0745 639 319-es 
telefonszámon kérhetők.

Neuville nyerte a ralinyitányt
A belga Thierry Neuville nyerte meg a rali-világbajnoki sorozat (WRC) 
idénynyitó versenyét Monte-Carlóban. A vb-címvédő észt Ott Tänak 
pénteken 180 kilométer/órás sebességnél hatalmasat bukott, de na-
vigátorával együtt sértetlenül megúszta a balesetet. Rali-vb, 1. futam, 
Monte-Carlo: 1. Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul (belga, Hyundai i20 
WRC), 2. Sébastien Ogier, Julien Ingrassia (francia, Toyota Yaris WRC), 
3. Elfyn Evans, Scott Martin (brit, Toyota Yaris WRC). A 13 állomásos 
WRC három hét múlva Svédországban folytatódik.

• RÖVIDEN 

Élvonalbeli helyet csípnének el
Győzelemmel kezdte a teremlabdarúgó 2. Liga rájátszását a Kereszthegy

Érd ismét legyőzte a lengyel bajnokot

Döntetlent játszott a címvédő Győr

Gyergyóremetén komoly célokat 
tűztek ki

◂   K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      P O R T I K - B A K A I  Á D Á M

Magyar úszósikerek az Európa Kupában




