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7.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Australian Open (Eurosport 1)
16.00 Sznúker, német mestertorna, Berlin (Eurosport 1)
18.30 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Craiova–Beszterce (TVR 2)
20.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Barcelona–Leganes (Telekom Sport 1)
21.55 Labdarúgás, Francia Kupa: Nice–Lyon (Telekom Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Mirandes–Sevilla (Telekom Sport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Első tesztmeccsét játssza az SZFC
Múlt hétfőn kezdte el a felkészülést a labdarúgó 3. Liga tavaszi idényére 
a Székelyudvarhelyi FC. A március 6-án folytatódó bajnokságig több 
felkészülési mérkőzést játszik az SZFC, az elsőt ma délelőtt fél 12-től, a 
városi stadionban rendezendő találkozón az ellenfél az U19-es országos 
bajnokságban szereplő Kolozsvári LPS lesz. Ahogy az előző idényekben, 
úgy a mostaniban is a kiesés ellen harcol a Székelyudvarhelyi FC, amely 
jelenleg a labdarúgó 3. Liga 5-ös csoportjának 14. helyén áll, nyolc pont a 
hátránya a biztos bennmaradást érő pozícióban található Dési Unireától. A 
3. Liga tavaszi idénye március 7-én kezdődik, amikor a SZFC a Szászrégen 
együttesét fogadja. A 15. forduló további programja: Dés–Zilah, Gyulafe-
hérvár–Sellenberk, Kv. Sănătatea–Beszterce, Nagyvárad–Váradszentmár-
ton, Alsógáld–Kv. CFR II., Nagybánya–Torda és Kudzsir–Lénárdfalva.

Kilyén Szabolcs a Dinamónál folytatja
Távozott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK fiatal hátvédje, Kilyén Szabolcs. 
A szovátai születésű labdarúgó a Bukaresti Dinamónál folytatja pályafu-
tását. A háromszéki csapatnál az őszi szezonban kölcsönben szereplő 
Kilyén tíz bajnoki és egy kupamérkőzésen lépett pályára. Klubja, az FC 
Viitorul úgy döntött, hogy az idény második felére már nem a Sepsi OSK-
nak, hanem a Bukaresti Dinamónak adja kölcsön, a fővárosi klub szerdán 
reggel jelentette be érkezését. A 21 éves Kilyén Szabolcs a román U17-es 
és U19-es válogatottban is bemutatkozott. A Gheorghe Hagi Labdarúgó 
Akadémia neveltje korábban a Viitorul felnőtt csapatában kevés lehető-
séget kapott, az utóbbi három évben pedig rendszerint kölcsönben szere-
pelt, a Sepsi OSK mellett a másodosztályú CS Mioveni-nél és a megszűnt 
Marosvásárhelyi ASA-nál játszott.

• RÖVIDEN 

• A La Manche-csatorná-
ban fekvő Jersey szigetén 
tartotta éves közgyűlését 
a Független Labdarú-
gó-egyesületek Szövet-
sége (CONIFA). A fejlemé-
nyekről Wenczel Kristófot, 
Székelyföld válogatottjá-
nak elnökét kérdeztük.

Z Á T Y I  T I B O R

A hétvégén két hosszú napig 
tartott a tanácskozás, ame-
lyen a világ minden pontjáról 

közel száz ember vett részt – mondta 
Wenczel Kristóf. „A szövetségen be-
lül kialakult problémák nagyját sike-
rült megbeszélni, én úgy gondolom, 
hogy a közgyűlés végén megerősöd-
ve jött ki a szervezet” – tette hozzá. 
A közgyűlés hat új tag felvételéről 
is pozitívan döntött, csatlakozott a 
CONIFA-hoz Mapuche, Rapa Nui, 
Hawaii, Nyugat-Pápua, a Krím-fél-
sziget és Elba szigete. „Ütemesen bő-
vül a CONIFA, most már mindegyik 
kontinens képviselve van. Jelenleg 
ötvennyolc tagja van a szervezetnek, 

amelyek több mint 409 millió embert 
képviselnek” – folytatta Wenczel.

Jerseyben megtartották a nyáron 
rendezendő világbajnokság sorsolá-
sát is, Észak-Macedóniában egyedül 
a címvédő Kárpátalja képviseli majd 
a magyarságot. „A legutóbbi infor-
mációim szerint mégis részt vesznek 
a vébén, ám hogy milyen egyezteté-
sek zajlottak a háttérben, arról már 

nem tudok” – válaszolta a székely 
válogatott elnöke. A két évvel ezelőtti 
londoni vébé után Kárpátalja váloga-
tottjának tizennégy tagját kitiltották 
Ukrajnából.

A távolabbi jövőről is ejtett pár 
szót Wenczel, valószínűleg a 2021-es 
Európa-bajnokság helyszíne Jersey 
lesz. „Az alig százezer fős sziget va-
rázslatos, gyönyörű, parádés helyen 

van, Franciaország partjainál ta-
lálható az Atlanti-óceánban. Infra-
struktúrailag is jól állnak, nagyszerű 
helyszín lesz” – folytatta.

A közgyűlésen a női labdarúgás 
térhódításáról, illetve a női szakág 
indításáról is szó esett. Megalakult 
a női bizottság, melynek vezetője 
Lucy Mills lett, aki főállásban az FC 
Barcelonánál dolgozik. „A CONIFA 

legfontosabb projektjei közé tartozik, 
hogy megszervezzünk egy női Euró-
pa-bajnokságot vagy világbajnoksá-
got. Székelyfölddel minden esélyünk 
megvan arra – akárcsak a fi úkkal 
–, hogy ott legyünk az indulásnál” 
– mondta Wenczel, akit a közgyűlé-
sen ismét megválasztottak a CONIFA 
egyik alelnökévé.

„A világbajnokságra szóló kva-
lifi kációs rendszert nem tudtuk ren-
desen megbeszélni, de a közeljövő-
ben erre mindenképpen sor kerül. A 
bővüléssel lépést kell tartani, a je-
lenlegi rendszer több sebből vérzik, 
CONIFA-alapító csapatok maradtak 
ki teljesen igazságtalanul a vébé me-
zőnyéből” – nyilatkozta. 

A nyáron rendezendő saját torná-
ról Wenczel elmondta, hogy egyelőre 
nem történt előrelépés. „Számunkra 
üres a nyár, a kimaradt válogatottak-
nak szeretnénk egy kisebb, négycsa-
patos tornát rendezni. Egyelőre kér-
déses az időpont is, mivel labdarúgó 
Európa-bajnokságot is rendeznek a 
nyáron. Tervünkkel hamarosan meg-
keresem a székelyföldi elöljárókat. 
Egy ilyen saját torna megszervezése 
szinte biztossá tenné Székelyföld 
2021-es Európa-bajnoki részvételét, 
és nagy lépés lenne a 2022-es vébé 
kvalifi kációjában is” – zárta a be-
szélgetést Wenczel.

Női vonalon erősít a CONIFA
Éves közgyűlést tartott a fociszervezet

Wenczel Kristóf a CONIFA közgyűlésen

▾  F O R R Á S :  F A C E B O O K / C O N I F A

A Magyarországon nagy népsze-
rűségnek örvendő Laptiming 

című, autóversenyzésről szóló videó-
sorozat készítői, Bessenyey Zoltán, 
Vida János és Walter Csaba Székely-
udvarhelyre látogatnak, február 
5-én, szerdán 18 órától az udvarhelyi 
Stúdió Mozi termében közönségta-
lálkozóval egybekötött előadást tar-
tanak. Az előadás csak egy része az 
ittlétüknek, hiszen a Hargita Ralit 
szervező Maxx Racing segítségével 
közel egy hetet töltenek vidékünkön, 
terveik szerint körbejárják a környé-

ket és több műsorra szóló anyagot 
vesznek föl.

A csapat egyik tagja Bessenyey Zol-
tán kétszeres rali Európa-bajnok, aki 
a 2016-os Veszprém Rali előtti teszten 
szenvedett súlyos balesetet, és azóta 
kerekesszékben éli az életét. A pilóta 
szerencsére nem veszítette el jókedvét, 
jelenleg műsorvezetőként és navigátor-
ként is segíti társait az autótesztelésben.

A Spíler 1 Tv-n és a Laptiming hi-
vatalos YouTube-csatornáján megje-
lenő videókban Bessenyey minden 
héten két autót ad társai, Vida János 

és Walter Csaba kezébe, hogy azok a 
lehető legjobb köridőt facsarják ki a 
járgányokból a Budapest határában 
található Kakucs Ringen.

Vida János autós szakújságíró, 
autóversenyző, míg Walter a ma-
gyar autósport legtapasztaltabb és 
legeredményesebb endurance-ver-
senyzőjének számít, összesen nyolc 
alkalommal indult a nürburgringi 24 
órás versenyen, ebből négyszer ért 
célba, kétszer kategóriagyőztesként. 
Az előadásra a belépés díjtalan.

Z. T.

B abos Tímea és a francia Kristina 
Mladenovic sorozatban harmad-

szor döntőbe jutott női párosban az 
ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A 
második helyen kiemelt, világbajnoki 
címvédő duó szerdán 1 óra 26 perces 
mérkőzésen győzte le a hetedikként 
rangsorolt Csan Hao-Csing, Csan Lati-
sa tajvani kettőst. A fi náléban a Hszie 
Szu-vej, Barbora Strycová, első he-
lyen kiemelt tajvani, cseh páros lesz 
az ellenfél. Babosék két éve megnyer-
ték az évnyitó Grand Slam-tornát, ta-
valy pedig alulmaradtak a döntőben. 
Női páros, elődöntő: Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic (magyar, fran-
cia, 2.)–Csan Hao-Csing, Csan Latisa 
(tajvani, 7.) 7:5, 6:2.

A hölgyeknél az egyaránt két-
szeres Grand Slam-győztes Simona 
Halep és Garbine Muguruza jutott be 
az elődöntőbe. Női egyes, negyed-
döntő: Halep (román, 4.)–Kontaveit 
(észt) 6:1, 6:1 és Muguruza (spanyol)–
Pavljucsenkova (orosz, 30.) 7:5, 6:3. 
Az elődöntőben: Barty (ausztrál, 
1.)–Kenin (amerikai, 14.) és Halep–
Muguruza.

A férfi ak viadalán kiesett a világ-
első és első helyen kiemelt Rafael Na-
dal, a spanyol az ellenállhatatlanul 
játszó Dominic Thiemtől kapott ki 
négy szettben. Férfi  egyes, negyed-
döntő: Wawrinka (svájci, 15.)–A. 
Zverev (német, 7.) 6:1, 3:6, 4:6, 2:6 és 
Nadal (spanyol, 1.)–Thiem (osztrák, 

5.) 6:7, 6:7, 6:4, 6:7. Az elődöntőben: 
Federer (svájci, 3.)–Djokovic (szerb, 
2.) és Zverev– Thiem.

Fajta Péter kiesett a nyolcaddön-
tőben az ifj úságiak között szerdán a 
melbourne-i ausztrál nyílt teniszbaj-
nokságon. A viadal honlapja szerint 
a junior világranglistán 34. magyar 
– aki élete első Grand Slam-tornáján 
szerepelt – harmadik mérkőzésén 
5:7, 6:3, 7:6-ra alulmaradt az ötödik 
kiemelt francia Arthur Cavaux-val 
szemben. Ezzel a magyarok számára 
befejeződött az Australian Open kor-
osztályos versenye, mivel Tóth Ama-
rissa korábban búcsúzott egyesben 
és párosban is. 

Dobos László

Laptiming Székelyudvarhelyen

Babosék és Halep is továbbjutott, Nadal kiesett




