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H I R D E T É S

Vasas-játékosok a válogatottban
A Székelyudvarhelyi Vasas Femina női labdarúgócsapatának három já-
tékosát, Szász Bencze Brigittát, Tóth Györgyit és Mitri Ritát behívták az 
U17-es román válogatott keretébe. Az együttes jelenleg a törökországi 
Antalyában edzőtáborozik, ahol az elitkör küzdelmeire készül. Az idei 
korosztályos Európa-bajnokságot megelőző utolsó selejtezőszakasz 
mérkőzéseit március 18–24. között Magyarországon játsszák, ahol 
a román válogatott a házigazda mellett Izlanddal és Oroszországgal 
találkozik. A csoport győztese kijut a májusban Svédországban rende-
zendő kontinenstornára. (H. B. O.)

Babosék újra az elődöntőben
Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic sorozatban harmadszor 
jutott elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A 
páros ellenfele a legjobb négy között a hetedik helyen kiemelt tajvani 
Csan Hao-Csing és Csan Latisa lesz. Női páros, negyeddöntő: Babos 
Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.)–Cori Gauff, Caty 
McNally (amerikai) 6:2, 6:4. A férfi egyesek versenyén a svájci Roger 
Federer hatalmas feltámadás után bejutott az elődöntőbe, miután a 
negyeddöntőben öt játszmában, hét mérkőzéslabdát hárítva legyőzte 
az amerikai Tennys Sandgrent. Férfi egyes, negyeddöntő:  Federer 
(svájci, 3.)–Sandgren (amerikai) 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3, Djokovic (szerb, 
2.)–Raonic (kanadai, 32.) 6:4, 6:3, 7:6. A mai program: Nadal (spanyol, 
1.)–Thiem (osztrák, 5.), Wawrinka (svájci, 15.)–A. Zverev (német, 7.).
Női egyes, negyeddöntő: Barty (ausztrál, 1.)–Kvitová (cseh, 7.) 7:6, 
6:2, Kenin (amerikai, 14.)–Dzsabur (tunéziai) 6:4, 6:4. A mai program: 
Kontaveit (észt)–Halep (román, 4.), Muguruza (spanyol)–Pavljucsenko-
va (orosz, 30.).

• RÖVIDEN 

H uszadik alkalommal rendezték 
meg Korondon a hagyományos 

Lőrincz Márton Emlékversenyt.
A korábbi olimpiai bajnok nevét 

viselő sportcsarnokban öt korosz-
tályban huszonhárom birkózócsa-
pat összesen 235 sportolója lépett 
szőnyegre. A csapatversenyt a há-
zigazda Korond nyerte, a második 
helyre szorítva Székelyudvarhelyt és 
Kiskunfélegyházát, míg a harmadik 
helyen Miskolc és a Marosvásárhelyi 
Mureșul csapatai osztoztak.

Korondi első helyezettek: Pál 
Edvin (48 kg), Lőrincz Roland (75 
kg), Madarász Eszter (27 kg), Bara-
bás Bence (30 kg), Moldován Bence 

(28 kg), Nagy Tibor (32 kg), Tófalvi 
Tamás (35 kg), Fülöp Kristóf (28 kg) 
– edzők Józsa Gábor, Balázs Imre és 
Balázs Zsolt.

Udvarhelyi első helyezettek: Kis-
faludi Bence (36 kg), DeákAttila (42 
kg), Kacsó Bendegúz (44 kg), Lőrincz 
Magor (50 kg), Lőrincz Balázs (52 kg), 
Kaff ai Botond (60 kg) – edzők Katona 
László, Katona Zsolt, Bodrogi Csaba 
és László Szabolcs. Csapatverseny: 1. 
Korond, 2. Székelyudvarhely ISK és 
Kiskunfélegyháza, 3. Marosvásárhe-
lyi Mureșul és Miskolc.

Egyéni díjak: legjobb hazai fi ú 
birkózó Fülöp Kristóf és Nagy Ti-
bor (mindketten Korond), legjobb 

külföldi fi ú birkózó Botos Dominik 
(Miskolc) és Hideg Balázs (Kiskunfél-
egyháza), legjobb hazai lány birkózó 
Madarász Eszter (Korond), Dr. He-
gedűs Csaba-vándorkupa Pál Edvin 
(Korond).

Részt vevő csapatok: Kiskunfél-
egyháza, Miskolc, Budapesti VSC, 
Csepel, Ferencváros, Szarvas, Kis-
pes ti NSI, CSM Sambo Ploiești, Sepsi-
szentgyörgyi ISK, Onești, Brassói 
Dinamo, Barcarozsnyó, Székelyud-
varhelyi ISK és Fások, Farkaslaka, 
Korond, Segesvár, Marosvásárhelyi 
Mureșul, ISK és BSG, Szászrégen, Dó-
zsa György, és a román korosztályos 
válogatott. (Z. T.)

T izenhatodik alkalommal ren-
dezték meg múlt hét végén Szé-

kelyudvarhelyen a Roseal SK Kupa 
elnevezésű teremlabdarúgó-tornát. 
A városi sportcsarnokban tizenhat 
csapat harcolt az első helyért.

A benevezett együtteseket négy 
csoportba sorolták, ahonnan az első 
két helyezett jutott tovább az egyenes 
kieséses szakaszba. A negyeddöntő-
ben csak egy mérkőzés alakult szoro-
san, a többi találkozón a továbbjutók 
legalább háromgólos sikert arattak. 

A legjobb négy között sem spórol-
tak a gólokkal, a Székelyudvarhelyi 
Golimpiákosz 3–0-ra verte Agyagfal-

vát, míg szoros mérkőzésen Nagyga-
lambfalva 2–1-re győzte le a Székely-
udvarhelyi Sportingot. A harmadik 
helyet Agyagfalva szerezte meg, mi-
után büntetőkkel verte a Sportingot, 
míg a fi náléban a Golimpiákosz két 
góllal bizonyult jobbnak Nagyga-
lambfalvánál.

16. Roseal SK Kupa, negyed-
döntő: Székelyudvarhelyi Roseal–
Agyagfalva 0–0, büntetőkkel 2–3; 
Székelyudvarhelyi Golimpiákosz–
Marosvásárhelyi Manchester 5–1, 
Székelyudvarhelyi Sporting–Koron-
di Ifj úság 3–0, Nagygalambfalva–
Székelyudvarhelyi IPSE 4–1. Elődön-

tő: Agyagfalva–Golimpiákosz 0–3, 
Sporting–Nagygalambfalva 1–2. A 
3. helyért: Agyagfalva–Sporting 1–1, 
büntetőkkel 6–5. Döntő: Golimpiá-
kosz–Nagygalambfalva 2–0.

Különdíjak: gólkirály Banka Le-
vente (8 gól, Nagygalambfalva), a 
legjobb kapus Réti Norbert (Agyag-
falva), a torna Fair Play-díjasa pe-
dig a Sporting csapata lett. Minden 
évben a kupa során egy barátságos 
mérkőzést játszanak egymással a 
székelyudvarhelyi és a marosvásár-
helyi öregfi úk, a találkozót a vendé-
gek 3–2-re nyerték. 

Z. T.

Lőrincz Mártonra emlékeztek Korondon

A Golimpiákosz nyerte a Roseal Kupát
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N yolc együttessel vágtak neki 
a székelyudvarhelyi városi 
kosárlabda-bajnokság 2019–

2020-as idényének. A mezőnyből 
négy gárda amolyan „régi bútorda-
rab”, azaz évről évre ott van a pont-
vadászatban, négy pedig a városi 
középiskolák együttesei.

„Eddig egyetlen, közös csapat-
ban szerepeltek a diákok, ezúttal 
úgy láttuk jobbnak, hogy indulja-
nak el külön-külön. Így négy új csa-
pattal bővült a bajnokság. Fontos 
lépés volt ez, hiszen a felnőtt gár-
dák már nem lesznek fiatalabbak, 
amennyiben pedig a bajnokság 
jövőjét tartjuk szem előtt, akkor 
a diákok bevonása volt a jó lépés. 
Remélem, azzal, hogy hétről hétre 
szerepelnek a bajnokságban, meg-

jön a kedvük, és amikor majd egye-
temi tanulmányaik után esetleg 
visszatérnek Székelyudvarhelyre, 
akkor folytatják a kosárlabdázást, 
továbbviszik a hagyományt” – 
mondta el a bajnokság főszervező-
je, Kádár Levente.

A bajnokság meghatározó gár-
dái a felnőttcsapatok maradtak, itt 
az elmúlt évek dobogósai, azaz a 
címvédő Ati HB, illetve a Villy és 
a Bivalyok állnak a tabella élén. A 
Kós Károly Szakközépiskola csapa-
ta legyőzte a Főnixet, így jelenleg a 
negyedik.

A találkozókat a városi sport-
csarnokban rendezik hétvégente, 
az őszi idény nem teljes, van pár 
elmaradt mérkőzés. A szervezők 
kifejtették, hogy a halasztást ille-
tően engedékenyek, hiszen amatőr 
sporttevékenységről van szó: in-
kább utóbb mindenki játssza le a 
párharcokat, mintsem zöld asztal-
nál nyerje valaki a pontokat.

Székelyföldön egyedülálló, hogy 
továbbra is él Székelyudvarhelyen 
a városi kosárlabda-bajnokság: az 
évek során megszűnt a csíkszeredai 
és a marosvásárhelyi megmérettetés 
is. „Az elmúlt idények során voltak 
együttesek Gyergyószentmiklósról, 
Csíkszeredából és Szovátáról. Nekik 
fontos volt a kosárlabdázás szeretete, 
mi pedig szívesen befogadtuk őket az 
udvarhelyi kiírásba. Ebben az idény-
ben magunkra maradtunk, ezért 
léptük meg, hogy iskoláscsapatokkal 
töltjük fel a létszámot” – fejtette ki a 
főszervező.

A városi bajnokság hétről hétre 
mintegy száz személyt mozgat meg, 
a tavaszi szezon előreláthatóan feb-
ruár második hétvégéjén kezdődik. 
Az alapszakasz oda-visszavágókból 
áll, az első négy helyezett jut a ráját-
szásba.

A székelyudvarhelyi városi ko-
sárlabda-bajnokság állása az őszi 
idényt követően: 1. Ati HB 10 pont, 
2. Bivalyok 8, 3. Villy 8, 4. Kós 8, 5. 
Főnix 7, 6. Refi  7, 7. Gimi 6, 8. Palló 6.

Csak Székelyudvarhelyen kosaraznak
Középiskolás együtteseket vontak be a városi bajnokságba
• Huszonnyolcadik évadját játsszák a székely-
udvarhelyi városi kosárlabda-bajnokságnak. A 
pontvadászat túlélte a megpróbáltatásokat, a 
szervezők fiatal együttesek bevonásával a to-
vábbi folytonosságot biztosítanák.

A jelenlegi bajnokságban csak 
székelyudvarhelyi csapatok szerepelnek
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