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Biztató selejtezős eredményei 
dacára Románia teremlabda-
rúgó-válogatottja nem jutott 
ki az idei világbajnokságra, és 
a pótselejtezőt érő helyről is 
lecsúszott az utolsó kvalifi ká-
ciós tornán.

 » H. B. O., V. NY. R.

K azahsztán fölényesen legyőz-
te a házigazda Csehországot 
a teremlabdarúgó-világbaj-

noki selejtező elitkörének utolsó 
mérkőzésén, ezzel eldőlt, hogy 
Románia biztosan nem juthat ki az 
idei seregszemlére. Miután a szer-
dai játéknap zárófordulójának első 
találkozóján a román válogatott 
háromgólos előnyből csak 4-4-es 
döntetlent játszott Szlovéniával, a 
második Csehország–Kazahsztán 
összecsapáson abban bízhatott, 
hogy a kazahok nem győznek a 
házigazda ellen, ez esetben ugyan-
is megtartotta volna a második, 
pótselejtezőt érő helyét. Az ideális 
forgatókönyv azonban nem vált be, 
a román csapat által az első mecs-
csen legyőzött Kazahsztán ugyanis 
már négy perc játék után 3-0-ra 
vezetett, és a folytatásban tartotta 
is előnyét. Fordulás után ismét be-
találtak a kazahok, ezzel nagyban 
eldöntötték a mérkőzést, végül pe-
dig 5-2-re nyertek. A kazah együttes 
győzelmével csoportelsőként kiju-
tott az idei litvániai világbajnok-
ságra, megelőzve a második helyen 
végzett Csehországot, amely ápri-
lisban pótselejtezőt játszik Horvát-
országgal. Románia négy ponttal a 
harmadik helyen zárt, így biztosan 
nem lesz ott seregszemlén.

A FÉRFI TEREMLABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT A HARMADIK HELYEN ZÁRTA A CSEHORSZÁGI SELEJTEZŐTORNÁT

Lemarad a vébéről Románia

Elúszott esély. „Hátratolták” Románia válogatottját a csehországi vébéselejtezőn

Robert Lupu szövetségi kapitány 
érthetően csalódott volt, amiért a si-
keres szereplés dacára nem jutottak 
tovább. „Még most sem hiszem el, 
hogy még a pótselejtezőt sem csíp-
tük meg azok után, ami történt. Na-
gyon csalódottak vagyunk” – idézte 
a szakembert csütörtökön a Román 
Teremlabdarúgó-szövetség hivata-
los honlapja. Meglátása szerint húsz 
másodpercen múlott a továbbjutás. 
„A második mérkőzésünkön kikap-
tunk a csehektől, és rögtön utána 
játszották a Szlovénia–Kazahsztán 
találkozót, amelyet a kazahok az 
utolsó 20 másodpercben lőtt góllal 
nyertek meg 4-3-ra. Persze szinte 
mindegyik mérkőzésünkön hiányoz-
tak kulcsemberek. Ha teljes lett vol-
na a keretünk a csehek ellen, akkor 
most vébékvalifi kációt ünnepel-

nénk” – vélekedett. Hozzátette, hogy 
ez alatt a selejtezős időszak alatt re-
ményteli fejlődést értek el, így immár 
sikeresen szereznek gólokat szöglet-
rúgásból és szabadrúgásból, rövid és 
gyors támadásokat vezényelnek le, 
és a védelmük is hatékony. „Nincs 
viszont egy olyan egyéniség a keret-
ben, amilyenek az igazán nagy csa-
patokban megtalálhatóak. Hiányoz-
nak az egy az egy elleni csatározások 
a széleken. Ezeken még dolgoznunk 
kell” – értékelt Lupu. Az idei világ-
bajnokságra a most zárult selejtező-
körből Portugália, Spanyolország és 
Oroszország is kvalifi kált, miközben 
Litvánia házigazdaként vehet majd 
részt az eseményen. A cseh–horvát 
pótselejtező mellett szerb–fi nn pár-
harc is lesz a még szabadon maradt 
helyek betöltéséhez.
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 » „Még most 
sem hiszem 
el, hogy még a 
pótselejtezőt 
sem csíptük meg 
azok után, ami 
történt. Nagyon 
csalódottak va-
gyunk” – idézte 
Robert Lupu szö-
vetségi kapitányt 
a Román Terem-
labdarúgó-szö-
vetség hivatalos 
honlapja.

 » RÖVIDEN

Videoelemző alkalmazást kapott
a Csíkszeredai Sportklub
Videóelemző számítógépes 
alkalmazást fejlesztett ki a Csíksze-
redai Sportklub jégkorongcsapata 
számára a LiveEvent cég. Az alkal-
mazás azon túl, hogy több kame-
rával rögzíti a mérkőzéseket, akár 
azonnali segítséget is tud nyújtani 
az edzőnek és a szakmai stábnak 
fontos döntések meghozatalában. 
„Gyakorlatilag egy értékes aján-
dékot kaptunk a velünk évek óta 
szakmai partnerségben álló vállal-
kozástól, hiszen tényleg nem lenne 
rá pénzünk, hogy megvásároljunk 
és az igényeinkre szabassunk egy 
ilyen elemző szoft vert” – mondta a 
csütörtöki sajtótájékoztatón Hodos 
László klubelnök, aki egyúttal azt 
is reméli, az edző számára igencsak 
meg fogja könnyíteni a munkát. 
Ezzel a jelen lévő Jason Morgan ve-
zetőedző és Hozó Levente másod-
edző is egyetértettek. Szerintük 
az az igazán nagyszerű, hogy 
ezentúl a mérkőzések szünetében 
is lehetőség lesz a kérdéses hely-
zeteket „tisztábban látni”, később 
pedig minden játékost személyre 
szabottan ki lehet elemezni, így az 
„ismétlődő hibákat ki tudják küszö-
bölni”. A most bemutatott változat 
ráadásul tovább fejleszthető, mert 
mint azt Nagy Zsolt, a fejlesztőcsa-
pat vezetője mondta: az edzőnek 
mindössze jeleznie kell nekik, hogy 
mit szeretne és ők megoldják.
 
A Craiovát fogadja a Viitorul
Viitorul–Craiova összecsapás lesz 
a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság hétvégi 24. fordulójának 
slágermérkőzése. A vasárnap 20 
órakor kezdődő találkozó mellett 
lesznek még Astra–Târgoviște (pén-
tek, 20.30), Medgyes–Kolozsvári 
CFR (szombat, 20), Sepsi OSK–Iași 
(vasárnap, 14.30), Voluntari–Di-
namo (vasárnap, 17), Botoșani–
Hermannstadt (hétfő, 17.30) és 
FCSB–Clinceni (hétfő, 20) mérkő-
zések is.
 
Elhalasztották az Újpest–
Ferencváros örökrangadót
Miután a szakértői vizsgálat játékra 
alkalmatlannak találta a budapesti 
Szusza Ferenc Stadion pályáját, az 
MLSZ (Magyar Labdarúgó-szövet-
ség) a klubokkal egyeztetve úgy 
döntött, elhalasztja az eredetileg 
szombatra kiírt Újpest–Ferencváros 
mérkőzést az élvonalbeli bajnok-
ságban. Az újpestiek tavaly ősszel 
újították fel a gyepszőnyeget, de 
a múlt szombati, Fehérvár elleni 
összecsapásukkor annak minősége 
kétségeket vetett fel. A gyepesítést 
lezáró utolsó műveletet, a műszá-
lak kötözését a kivitelezőcég még 
nem végezte el, ami sérülésveszé-
lyessé teszi a játékfelületet.

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » JÓZSA CSONGOR

A legjobb négy közé jutott a férfi  
asztalitenisz-Európa Kupában a 

Székelyudvarhelyi ISK-SZAK együt-
tese, de a versenykiírás alapján nem 
az elődöntő következik, hanem a ne-
gyeddöntő, mert most csatlakoznak a 
második számú kontinentális klubtor-
nához a Bajnokok Ligája csoportköré-
nek harmadik helyezettjei. A decem-
beri sorsolásnál a székelyföldi gárda 
mellé a Sporting Lisszabont húzták. 
A portugál klub neve főképp a labda-
rúgást szeretők körében ismert, pedig 
asztaliteniszben is legalább olyan jó 
eredményekkel büszkélkedhet. Hazá-
jában harmincnégyszeres bajnokcsa-
pat, rendre ott van a BL-kiírásban, és 
a hargitaiak elleni párharc szombati 
első csatáján is favoritnak számít.

„Azt nem tudjuk, hogy az ellen-
fél milyen összeállításban érkezik 
Székelyudvarhelyre, de az előzetes 
információk szerint itt lesz a két első 
számú emberük. Sem Aruna, sem pe-
dig Carvalho nem nevezett a hétvégi 
Spanyol Világkupára. Ez számukra 
pontgyűjtő verseny, rendre ott van-
nak ezeken a tornákon. Tehát nagy 

a valószínűsége, hogy itt lesznek a 
városi sportcsarnokban” – mondta el 
György István, az ISK-SZAK edzője.

A Sporting Lisszabon közel állt ah-
hoz, hogy a Bajnokok Ligája legjobb 
nyolc együttese közé jusson. A cso-
portkörben rosszabb szettaránya 
miatt maradt le az egyenes kieséses 
szakaszról. Valószínű, hogy megpró-
bálkoznak a második számú nemzet-
közi kupakiírás megnyerésével. A fent 
említett két asztaliteniszező közül a 
nigériai születésű Quadri Aruna igazi 
nagyágyúnak számít, jelenleg tizeny-
nyolcadik a világranglistán.

A tréner tisztában van azzal, hogy 
nem ők az esélyesek: „Az a helyzet, 
hogy már az előző két párharc előtt is 
azt mondtam, nem mi vagyunk a fa-
voritok. Lehet, hogy már unalmasan 
hangzik, de ez most hatványozottan 
igaz. A Bajnokok Ligájában szereplő 
klubok költségvetése nem hasonlítha-
tó össze a miénkkel, ott világsztárok 
játszanak. Persze ez nem jelenti azt, 
hogy feltartott kézzel várjuk a mecs-
cseket. Megteszünk minden tőlünk 
telhetőt, hogy még egy csodás ered-
ményt összehozzunk.” A Székelyud-
varhelyi ISK-SZAK majdnem teljes 

kerettel edzett a héten. A vajdasági 
Csernik Krisztián csatlakozott a két 
helyi születésű játékoshoz, György 
Szilárdhoz és Tamás Szabolcshoz. 
A svéd idegenlégiós, Sebastian Loso 
csütörtökön érkezett Udvarhelyre.

György István elmondta, várható-
an telt ház előtt rendezhetik a talál-
kozót, óriási az érdeklődés a környe-
ző asztaliteniszkluboktól, ahonnan 
utánpótláskorú játékosaikkal érkez-
nek az edzők. Az előző körben is sok 
udvarhelyszéki sportbarát kiláto-
gatott a meccsre, így bíznak benne, 
hogy ismét remek lesz a hangulat, 
ami sportszerű szurkolással párosul.

A férfi  asztalitenisz-Európa Kupa 
negyeddöntőjének odavágóját a szé-
kelyudvarhelyi városi sportcsarnok-
ban rendezik szombaton 18 órától. 
A visszavágó egy héttel később a por-
tugál fővárosban lesz. Az udvarhelyi-
ek meccse mellett még most rende-
zik a Solex-Consult Wiener Neustadt 
(osztrák)–SPG Walter Wels (osztrák) 
és a Benelux Group Taverzo (hol-
land)–Ping Pong Club Villeneuvois 
(francia) negyeddöntők első meccse-
it. A Prágai El Nino játék nélkül jut 
tovább.

Portugál klasszisokat fogadnak Székelyudvarhelyen

 » „A Bajno-
kok Ligájában 
szereplő klubok 
költségvetése 
nem hasonlít-
ható össze a 
miénkkel, ott 
világ sztárok 
játszanak. Persze 
ez nem jelenti 
azt, hogy feltar-
tott kézzel várjuk 
a meccseket. 
Megteszünk 
minden tőlünk 
telhetőt, hogy 
még egy cso-
dás eredményt 
összehozzunk” 
– mondta György 
István, az udvar-
helyiek edzője.




