
Keresztúr és Udvarhely csapatai a döntőben 

Véget ért a Hargita megyei teremlabdarúgó-bajnokság utolsó selejtező 
tornája, amit az udvarhelyszéki csapatok számára Székelykeresztúron 
rendeztek szombaton. Az előzetes program szerint három csapat, a házi-
gazda Egyesülés, illetve két székelyudvarhelyi, az UH és a Roseal harcolt 
volna a továbbjutást érő két helyért, ám utóbbi visszalépett a tornától. Így 
egy találkozót rendeztek, ezen a hétfői, Kézdivásárhelyi SE elleni Román 
Kupa-mérkőzésre hangoló, megyei bajnoki címvédő keresztúriak 8–1-re 
verték az UH csapatát. A hatos döntőbe továbbjutott csapatok: Székely-
keresztúri Egyesülés, Székelyudvarhelyi UH, Csíkszentsimoni Szefite, 
Csíkszentgyörgyi Fiság, Balánbányai Bányász, Inter Gyergyó U19.

Férfi asztalitenisz Európa Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés  

Székelyudvarhelyi SZAK–Sporting Lisszabon 1–3
György Szilárd–Diogo Carvalho 2–3 (4–11, 12–10, 5–11, 11–6, 6–11)
Sebastian Loso–Quadri Aruna 2–3 (11–8, 7–11, 14–12, 6–11, 8–11)
Cservik Krisztián–Paulo Guilherme 3–0 (13–11, 11–5, 11–9)
György Szilárd–Quadri Aruna 0–3 (6–11, 5–11, 4–11)
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12.00 Tenisz, WTA-torna, Szentpétervár, Oroszország 
           (Digi Sport 2)
12.00 Tenisz, WTA-torna, Huahin, Thaiföld (Digi Sport 4)
14.00 Tenisz, ATP-torna, Rotterdam, Hollandia 
           (Eurosport 2)
14.45 Sznúker, nyílt verseny, Cardiff, Wales (Eurosport 1)
17.30 Labdarúgás, 1. Liga: Botoșani–Hermannstadt 
         (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.00 Jégkorong, Erste Liga: Hokiklub Budapest–Dunaújváros 
           (M4 Sport)
19.00 Férfi kosárlabda, Román Kupa, döntő (Digi Sport 3)
20.00 Labdarúgás, 1. Liga: FCSB–Academica Clinceni 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)

• 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  

Új brazil idegenlégiós az Imperialnál
Bővült a címvédő Csíkszeredai Imperial Wet teremlabdarúgó-csapa-
tának kerete. A klub pénteken délben közösségi oldalán jelentette be, 
hogy leigazolta a 23 éves brazil André Luis Sassét, aki tavaly a Dévai 
Autobergamo csapatkapitányaként remekelt az 1. Ligában, ő volt a 
2018/2019-es szezon gólkirálya. A csíki gárda tegnap késő este Román 
Kupa-mérkőzést játszott Gyergyószentmiklóson, szerdán 18 órától 
pedig a teremlabdarúgó 1. Liga alapszakaszának 13. fordulójában a se-
reghajtó Kolozsvári CFR-t látja vendégül. A bajnoki találkozó helyszíne 
a Márton Áron- és a Segítő Mária-gimnázium mögötti, Kós Károly utcai 
sportcsarnok.

• RÖVIDEN 

N em volt egy súlykategóriában a 
Futsal Klub Székelyudvarhely 

és a Ceahlăul Piatra Neamț a terem-
labdarúgó Román Kupa nyolcaddön-
tőjében, szombaton Mányáék 12–5-re 
nyertek Karácsonkőn.

Már az első félidőben tetemes 
előnyre tett szert az udvarhelyi fut-
salcsapat, a különbség pedig a má-
sodik játékrészben tovább nőtt, egy 
pillanatig sem volt kérdés, melyik 
együttes jut tovább. A Román Kupa 
következő körében a hétfőn 18 órá-
tól rendezendő Székelykeresztúri 
Egyesülés–Kézdivásárhelyi SE to-
vábbjutójával találkozik az FK, míg a 
bajnokságban, az alapszakasz utolsó 
fordulójában, február 18-án a Dévai 
Autobergamo vendége lesz.

A szebb napokat megélt, fi atal já-
tékosokkal felálló Marosvásárhelyi 
VSK nem tudta felvenni a küzdelmet 
jóval erősebb ellenfelével, a Dunărea 
Călărași-sal. A kupasorozat tavalyi 
győztese a szünetben már 5–0-ra ve-
zetett, végül nyolc találatig jutott, a 2. 
Liga alsóházában játszó vásárhelyi-

ek pedig két becsületgólt szereztek. 
A Gyergyóremetei Kereszthegy is bú-
csúzott a kupasorozattól, szombaton 
a Temesvári Informaticát fogadta. A 
vendégek az első félidőben tetemes 
előnyre tettek szert, a folytatásban a 
hazaiak csak kozmetikázni tudták az 
eredményt.

Teremlabdarúgó Román Kupa, 
nyolcaddöntő: Ceahlăul Piatra 
Neamț–Futsal Klub Székelyudvar-
hely 5–12 (3–8), gólszerzők Tifán 4, 
Kedei 2, Mánya 2, Bíró 1, Szécsi 1, Ba-

lázsi 1, Szőcs 1. További eredmények: 
Marosvásárhelyi VSK–Dunărea 
Călărași 2–8 (0–5), Gyergyóremetei 
Kereszthegy–Temesvári Informatica 
2–5 (0–4). A Fortius Buzău–Kolozs-
vári Clujana és a Gyergyói Inter–
Csíkszeredai Imperial Wet mérkőzé-
sek lapzárta után értek véget. Ma: 
18 órától Székelykeresztúri Egyesü-
lés–Kézdivásárhelyi SE, 20 órától 
Jászvásári Futsal Poli–Galaci United; 
holnap 18 órától Dévai West–Dévai 
Autobergamo. (Zátyi Tibor)

Simán jutott tovább a nyolc közé a Futsal Klub

• Apró dolgok döntöttek a 
Székelyudvarhelyi SZAK–
Sporting Lisszabon aszta-
litenisz-meccsen az Európa 
Kupa negyeddöntőjében. 
Szombaton az udvarhelyi 
sportcsarnokban két mecs-
csen is a portugáloknak 
volt több szerencséjük, így 
3–1-es előnyből várhatják 
a visszavágót.

Z Á T Y I  T I B O R

N agyon sokan, több mint 
négyszázan voltak kíváncsi-
ak az összecsapásra, amely 

végig kiváló hangulatban, sportsze-
rű szurkolás közepette zajlott.

Az első párban György Szilárd és 
Diogo Carvalho nézett egymással 
farkasszemet. Az első szettet a por-
tugál játékos magabiztosan nyerte. 
Fantasztikus labdamenetek és sokkal 
szorosabb csata jellemezte a második 
játszmát. Itt már az udvarhelyi játékos 
diktálta az iramot, ám a portugál min-
dig vissza tudott jönni, szettlabdája is 
volt, György azonban nem remegett 
meg, és behúzta a játszmát. A harma-
dik szettben a szerencse is a portugál 
mellé szegődött, fontos labdamenete-
ket megnyerve ismét átvette a veze-
tést. György magabiztosan játszott a 
negyedik szettben, 11–6-ra nyert, és 
jöhetett a mindent eldöntő játszma. Itt 
ismét a portugálnak állt a zászló, és 
összesítésben megszerezte a vezetést 
a Sporting.

A második párban a SZAK svéd 
játékosa, Sebastian Loso villámrajtot 
vett a portugálok legjobbja, a világ-
ranglistán 18. helyezett Quadri Aru-
na ellen, és magabiztosan nyerte az 
első szettet. A nigériai asztalitenisze-
ző a második szettben bebizonyítot-
ta, hogy nem véletlenül ő jelenleg a 
legjobb afrikai asztaliteniszező, vert 
helyzetből hozott vissza labdame-
neteket, és 11–7-re nyert. A harma-
dik játszma hatalmas csatát hozott, 
Losót nem lehetett leszakítani, több 
szettlabdát hárítva 14–12-re nyert. A 
negyedik játszmát Aruna húzta be, 
így ez a meccs is a döntő szettben 
dőlt el. Kiélezett volt a csata, fej fej 
mellett haladtak a játékosok, végül 

Aruna első meccslabdáját pontra is 
váltotta.

A harmadik párosban meglepe-
tésre a mindössze 14 éves Paulo Guil-
herme volt Cservik Krisztián ellen-
fele. A fi atal portugál nem lepődött 
meg a nyomástól, és 7–2-re elhúzott. 
Cservik hamar visszajött a játék-
ba, kilencnél egyenlített, majd két 
szettlabdát hárítva megszerezte az 
első pontot. A második játszmában 
Cservik sokkal magabiztosabban 
játszott, és harmadik szettlabdáját 
értékesítve 11–5-re nyert. A harmadik 
szettben az elején szorosan alakult 
a csata, majd Cservik három meccs-
labdához jutott. Ebből kettőt hárított 
a portugál, a harmadiknál viszont 

hosszút ütött, így az udvarhelyiek 
játékosa megszerezte csapata első 
pontját.

György és Aruna meccse követ-
kezett, és szoros kezdés után a pon-
tosabban játszó Aruna 11–6-ra meg-
nyerte az első szettet. György Szilárd 
mindent beleadott, ám a nigériai asz-
taliteniszező megmutatta, mit is tud, 

és 11–5-re hozta a második szettet. A 
harmadik játszmában hat meccslab-
dája volt, az elsőt pedig rögtön pont-
ra váltotta, így ezt a párharcot Aru-
na 3–0-ra, míg a Székelyudvarhelyi 
SZAK–Sporting Lisszabon mérkőzést 
a portugálok 3–1-re nyerték.

Visszavágó a hét végén Portugá-
liában.

Nüanszokon múlt a bravúr
Nagyot harcolt a székelyudvarhelyi asztalitenisz-csapat az Európa Kupában

Quadri Aruna és Sebastian Loso mérkőzése   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




