
Lemaradt a vébéről a román futsalválogatott 

Kazahsztán fölényes sikert aratott a házigazda Csehország felett a 
teremlabdarúgó világbajnoki selejtező elitkörének utolsó mérkőzésén, 
ezzel eldőlt, hogy Románia biztosan nem jut ki az idei seregszemlére. A 
záróforduló első találkozóján a román válogatott háromgólos előnyről 
4–4-es döntetlent játszott Szlovéniával. Ha a csoport utolsó meccsén a 
csehek pontot szereztek volna Kazahsztántól, Románia megtartotta volna 
második, pótselejtezőt érő helyét. Kazahsztán azonban semmit sem bízott 
a véletlenre, négy perc játék után már 3–0-ra vezetett, végül 5–2-re nyert. 
A kazah együttes kijutott az idei litvániai világbajnokságra, Csehország 
pedig áprilisban pótselejtezőt játszik Horvátországgal. Románia a harma-
dik helyen zárt. Teremlabdarúgó világbajnoki selejtező, elitkör, D csoport, 
3. forduló: Csehország–Kazahsztán 2–5 (0–3), Románia–Szlovénia 4–4 
(2–1). A D csoport végeredménye: 1. Kazahsztán 6 pont, 2. Csehország 6, 3. 
Románia 4, 4. Szlovénia 1.

2020.  FEBRUÁR 7–9.,  PÉNTEK–VASÁRNAP S P OR T 9#teremlabdarúgás  #olimpiai selejtező

N égycsapatos nemzetközi jég-
korongtornát rendeznek má-

tól vasárnapig Csíkkarcfalván. Az 
EUHL Sekler Cup-on a házigazda 
Sapientia U23 csapata mellett az UK 
Praha (cseh), a Gladiators Trencin 
(szlovák) és az UKF Nitra (szlovák) 
vesz részt. Közülük kerül ki a három-
napos torna aranyérmese, de az itt 

összegyűjtött pontok beszámítanak 
az európai egyetemi hokis ligába, a 
European University Hockey League- 
be (EUHL). A torna programja: ma 
15 órától Gladiators Trencin–UKF 
Nitra, 18.20-tól megnyitóünnepség, 
18.30-tól Sapientia U23–UK Praha; 
szombaton 15 órától Trencin–Praha, 
18.30-tól Sapientia–Nitra; vasárnap 

13 órától Praha–Nitra, 16 órától Sapi-
entia–Trencin.

A torna minden mérkőzésére érvé-
nyes bérlet 30 lejbe kerül. A kétmecs-
cses napijegy ára 15 lej, az egyetlen ta-
lálkozóra érvényes belépőé pedig 10 
lej. A gyerekeknek 5 lejes belépőt kell 
váltani, sapientiás diákigazolvánnyal 
pedig a belépés ingyenes. (D. L.)

Segesváron folytathatja menetelését a Szejke
A férfi kézilabda másodosztály C csoportjának 12. fordulójában az 
éllovas Székelyudvarhelyi Szejke SK idegenben játszik, vasárnap 18 
órától a Segesvári VSK vendége lesz. Az eddigi kilenc meccséből kilencet 
megnyert udvarhelyi együttes egy újabb győzelemmel tovább növelheti 
előnyét az élen, hiszen a második helyezett, kilenc pont hátrányban lévő 
Kolozsvári Universitatea szabadnapos lesz ebben a fordulóban. Férfi 
kézilabda másodosztály, C csoport, 12. forduló: vasárnap 18 órától Se-
gesvári VSK–Székelyudvarhelyi Szejke SK, Tordai Potaissa II.–Segesvári 
CNE 33–32 (19–12); a Kolozsvári Universitatea szabadnapos lesz.

Zsilvásárhelyre utazik az SZNKK
Folytatódik a női kézilabda másodosztály, a C csoportban érdekelt Szé-
kelyudvarhelyi NKK szombaton 14 órakor a CSM Târgu Jiu otthonában 
szerepel. Az udvarhelyi együttes súlyos vereséggel kezdte az évet, a 
11. játéknapon 48–20-ra kapott ki a mezőny egyik legerősebb csapata, 
a CS Activ Prahova Ploiești otthonában, majd a legutóbbi fordulóban 
megszerezte idénybeli második győzelmét, hazai pályán 29–27-re ver-
te a sereghajtó CSU Târgoviștét. A D csoportban rangadó vár a második 
helyezett Marosvásárhelyi VSK-ra, szombaton délután öt órakor az 
éllovas Kisjenői Körös együttesét fogadja. A két csapat között jelenleg 
négy pont a különbség, az Arad megyeiek javára.

Folytatódik a női hokibajnokság
Két mérkőzéssel folytatódik hétvégén Csíkszeredában a román női jég-
korongbajnokság. A Bukaresti Triumf érkezik Csíkszeredába, a román 
főváros lánycsapata szombaton este fél 9-kor a Gyergyószentmiklósi 
Fox SK, vasárnap 12.30-kor pedig a Csíkszeredai Sportklub ellen lép 
jégre. Az első torna első mérkőzését már korábban lejátszották, a Csík-
szeredai Sportklub 4–1-re verte a Gyergyószentmiklósi Fox SK-t.
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Nemzetközi jégkorongtorna Karcfalván

• A teremlabdarúgó 
Román Kupa nyolcad-
döntős mérkőzéseit 
rendezik a hétvégén. A 
tizenhatos mezőnyben 
hét székelyföldi együt-
tes érdekelt.

Z Á T Y I  T I B O R

A nyolcaddöntők sorát a Ma-
rosvásárhelyi VSK nyitja, 
szombaton a kupában cím-

védő Dunărea Călărași együttesét 
fogadja. A 2. Liga rájátszását jobb 
gólkülönbséggel vezető Gyergyó-
remetei Kereszthegynek is nagyon 
nehéz mérkőzése lesz szombaton 
délután, hiszen az elmúlt években a 
román élvonalhoz tartozó, két évvel 
ezelőtti bajnok Temesvári Informati-
cát látja vendégül. A Futsal Klub Szé-
kelyudvarhely is szombaton játszik, 
ugyancsak a 2. Liga felsőházi ráját-
szásában érdekelt Ceahlăul Piatra 
Neamț vendége lesz.

A másik gyergyószéki együttes-
nek, a Gyergyói Internek lesz a leg-
nehezebb dolga, hiszen vasárnap 
este hét órakor a teremlabdarúgó 
1. Liga címvédőjét, a Csíkszeredai 
Imperial Wetet fogadja. Hétfőn pe-
dig újabb székely párharc szerepel 
a programban, 18 órakor a Hargita 
megyei futsalbajnokság címvédője, 
a Székelykeresztúri Egyesülés a Kéz-

divásárhelyi SE együttesét fogadja. A 
továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

Teremlabdarúgó Román Kupa, 
nyolcaddöntő: szombaton 11 órá-
tól Marosvásárhelyi VSK–Dunărea 
Călărași, 16 órától Gyergyóremetei 
Kereszthegy–Temesvári Informatica, 
17 órától Ceahlăul Piatra Neamț–Fut-
sal Klub Székelyudvarhely; vasárnap 
13 órától Fortius Buzău–Kolozsvári 
Clujana, 19 órától Gyergyói Inter–
Csíkszeredai Imperial Wet; hétfőn 
18 órától Székelykeresztúri Egyesü-
lés–Kézdivásárhelyi KSE, 20 órától 
Jászvásári Futsal Poli–Galaci United; 
kedden 18 órától Dévai West–Dévai 
Autobergamo.

Székelykeresztúron 
selejteznek

Székelykeresztúr lesz a házigazdá-
ja a 2019/2020-as Hargita megyei 
teremlabdarúgó-bajnokság  udvar-
helyszéki tornájának. Szombaton 
három csapat, a helyi Egyesülés és 
két székelyudvarhelyi, a Roseal és az 
UH harcol a két továbbjutó helyért. 
Múlt héten rendezték a csíkszéki és 
gyergyószéki tornákat, előbbiben 
a Csíkszentsimoni Szefi te és a Csík-
szentgyörgyi Fiság, míg utóbbiban 
a Balánbányai Bányász és az Inter 
Gyergyó harcolta ki helyét a hatos 
döntőben.

Kupában játszanak a teremfocisok
Idegenben lép pályára a Csíkszeredai Imperial Wet és a Futsal Klub Székelyudvarhely is

Másodosztályos ellenfelek várnak a csíki és az udvarhelyi csapatra   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

T étmeccsen 13 éve találkozott 
utoljára Románia és Magyaror-

szág jégkorong-válogatottja. Szom-
baton délután jön el erre újra az idő. 
Nottingham lesz a helyszín, cél pedig 
továbbjutás az olimpiai selejtező kö-
vetkező körébe.

Magyarország és Románia jégko-
rongja nagyon ellentétes pályán moz-
gott az elmúlt évek alatt. Míg Magyaror-
szág a divizió I/A élmezőnyének stabil 
tagja, és kétszer az A csoportot is meg-
járta, addig a nagyobbrészt székelyek 
alkotta romániai együttes egy osztály-
lyal lennebb játszott. Emiatt a 2007-es 
szlovéniai divízió 1-es világbajnokság 
óta nem találkozott a két válogatott.

Mint ismeretes, a Julius Pénzes 
által irányított romániai együttes 
novemberben Brassóban harcolta ki 
a továbbjutást, míg Magyarország 
kiemeltként csak a harmadik körben 
kapcsolódik be a küzdelmekbe. Not-
tinghamben tegnap le is játszották az 
első meccseket, Magyarország Észt-
országgal játszott, Románia a házi-
gazda Nagy-Britanniával kezdte a 
tornát. Szombaton 16 órakor rendezik 
a Magyarország–Románia találko-
zót. A további program: szombaton 
20 órától Nagy-Britannia–Észtor-
szág; vasárnap: 16 órától Észtország–
Románia, 20 órától Nagy-Britannia–
Magyarország. A csoportból az első 

helyezett jut tovább a következő se-
lejtező körbe. 

Romániai jégkorongbajnokság

Amíg az Erste Liga szünetel az olim-
piai selejtező miatt, a csapatok itt-
hon maradt tagjai a romániai baj-
nokságban játszanak – lényegében 
tét nélküli – mérkőzéseket. Tegnap 
lapzártánk után került sor a Steaua–
Csíkszeredai Sportklub találkozóra, 
és a két együttes ma este 18.30-kor új-
ra összecsap. Gyergyószentmiklóson 
a Sportul Studențesc lesz a vendég a 
pénteken 18.30-tól és szombaton 11 
órakor kezdődő mérkőzéseken. (G. I.)

Olimpiai selejtezőben csatáznak




