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A Fehérvár nyerte 
a dobogósok csatáját
A Fehérvár élvonalbeli labdarú-
gócsapata 2-1-re legyőzte hétvé-
gén hazai pályán a Mezőkövesd 
együttesét a magyar bajnokság 
20. fordulójában, ezért öt pontra 
növelte előnyét az összetett máso-
dik helyén a 35 ponttal harmadik 
helyen maradt Mezőkövesddel 
szemben. A listavezető Ferenc-
város Újpest elleni rangadóját, 
mint ismeretes, elhalasztották. 
A többi találkozó közül a Pus-
kás Akadémia és a Debrecen is 
idegenből rabolt pontokat. Előbbi 
2-0-ra nyert a Paks otthonában, 
míg utóbbi a Diósgyőrt verte 2-1-re. 
A Kisvárda–Kaposvár 5-3-ra, a 
Honvéd–Zalaegerszeg pedig 2-0-ra 
végződött, ezért a Zalaegerszeg 
18, a Kaposvár pedig 10 ponttal 
maradt az összetett kiesést jelentő 
utolsó két helyén.
 
Kim Clĳ sters visszatér
A dubaji tornán tér vissza hétéves 
kihagyás után Kim Clijsters, a 
női tenisz-világranglista korábbi 
éllovasa. A 36 éves belga játékos 
szeptemberben jelentette be, hogy 
2020 elején visszatér a WTA-me-
zőnybe, majd decemberben 
közölte, hogy térdsérülése miatt ez 
néhány hónapot csúszik. A négy-
szeres Grand Slam-tornagyőztes 
teniszező tegnap tudatta, hogy a 
február 17-én rajtoló dubaji verse-
nyen szerepel először, ezt követően 
Indian Wellsben és Charlestonban 
lép majd pályára. Clijsters pályafu-
tása során egyéniben 41 WTA-tor-
nát nyert, a US Openen háromszor 
(2005, 2009, 2010), az ausztrál 
nyílt bajnokságon egyszer (2011) 
diadalmaskodott, a világranglistát 
összesen húsz hétig vezette. Clijs-
ters először 2007-ben vonult vissza, 
két évvel később – immár anyaként 
– visszatért, majd 2012 szeptembe-
rében ismét felhagyott a játékkal. 
A dubaji tornán egyébként Simona 
Halep az első számú kiemelt, mivel 
a világranglistát vezető ausztrál 
Aushleigh Barty visszalépett.
 
Kikapott a román 
rögbiválogatott
Románia férfi  rögbiválogatottja 
már második vereségénél tart 
az európai bajnokságban, ahol 
hétvégén Portugáliától kapott ki 
22-11-re. Az első fordulóban Grú-
zia múlta felül őket. Legközelebb 
Spanyolországot fogadják. 
A csoportban Grúzia 9, Portugália 
8, Belgium 6, Spanyolország 5, 
Románia és Oroszország pedig 
egyaránt 0 ponttal állnak.

HÁTRÁNYBA KERÜLT AZ UDVARHELYI ASZTALITENISZ-CSAPAT AZ EURÓPA KUPÁBAN

Nüanszokon múlt a bravúr
Apró dolgok döntöttek a Szé-
kelyudvarhelyi SZAK–Sporting 
Lisszabon asztaliteniszmeccsen 
az Európa Kupa negyeddöntőjé-
ben. Szombaton az udvarhelyi 
sportcsarnokban két meccsen is 
a portugáloknak volt több sze-
rencséjük, így 3–1-es előnyből 
várhatják a visszavágót.

 » ZÁTYI TIBOR

N agyon sokan, több mint négy-
százan voltak kíváncsiak az 
összecsapásra, amely végig 

kiváló hangulatban, sportszerű 
szurkolás mellett zajlott.
Az első párban György Szilárd és 
Diogo Carvalho nézett egymással 
farkasszemet. Az első szettet a por-
tugál játékos magabiztosan nyer-
te. Fantasztikus labdamenetek és 
sokkal szorosabb csata jellemezte 
a második játszmát. Itt már az ud-
varhelyi játékos diktálta az iramot, 
ám a portugál mindig vissza tudott 
jönni, szettlabdája is volt, György 
azonban nem remegett meg, és be-
húzta a játszmát. A harmadik szett-
ben a szerencse is a portugál mellé 
szegődött, fontos labdameneteket 
megnyerve ismét átvette a vezetést. 
György magabiztosan játszott a ne-
gyedik szettben, 11–6-ra nyert, és 
jöhetett a mindent eldöntő játszma. 
Itt ismét a portugálnak állt a zászló, 
és összesítésben megszerezte a ve-
zetést a Sporting.

A második párban a SZAK svéd 
játékosa, Sebastian Loso villám-
rajtot vett a portugálok legjobbja, a 
világranglistán 18. helyezett Quad-
ri Aruna ellen, és magabiztosan 
nyerte az első szettet. A nigériai 

asztaliteniszező a második szett-
ben bebizonyította, hogy nem vé-
letlenül ő jelenleg a legjobb afrikai 
asztaliteniszező, vert helyzetből 
hozott vissza labdameneteket, és 
11–7-re nyert. A harmadik játszma 
hatalmas csatát hozott, Losót nem 
lehetett leszakítani, több szettlab-
dát hárítva 14–12-re nyert. A negye-
dik 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 váltot-
ta.

A harmadik párosban meglepe-
tésre a mindössze 14 éves Paulo 
Guilherme volt Cservik Krisztián 
ellenfele. A fi atal portugál nem le-
pődött meg a nyomástól, és 7–2-re 
elhúzott. Cservik hamar visszajött a 
játékba, kilencnél egyenlített, majd 
két szettlabdát hárítva megszerezte 
az első pontot. A második játszmá-
ban Cservik sokkal magabiztosab-

ban játszott, és harmadik szettlab-
dáját értékesítve 11–5-re nyert. A 
harmadik szettben az elején szo-
rosan alakult a csata, majd Cser-
vik három meccslabdához 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 
pontosabban játszó Aruna 11–6-ra 
megnyerte az első szettet. György 
Szilárd mindent beleadott, ám a 
nigériai asztaliteniszező megmu-
tatta, mit is tud, és 11–5-re hozta a 
második szettet. A harmadik játsz-
mában hat meccslabdája volt, az 
elsőt pedig rögtön pontra váltotta, 
így ezt a párharcot Aruna 3–0-ra, 
míg a Székelyudvarhelyi SZAK–
Sporting Lisszabon mérkőzést a 
portugálok 3–1-re nyerték.

A visszavágót hétvégén rende-
zik, Portugáliában.

 » A nigériai 
asztalitenisze-
ző a második 
szettben bebi-
zonyította, hogy 
nem véletlenül 
ő jelenleg a 
legjobb afrikai 
asztaliteniszező, 
vert helyzetből 
hozott vissza 
labdameneteket.

Kiélezett csata. Quadri Aruna és Sebastian Loso fordulatos meccset játszott
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A vártnál szorosabb csatát hozott 
a Magyarország–Románia férfi  

jégkorongmérkőzés a nottinghami 
olimpiai selejtezőtornán. A világrang-
listán előrébb álló magyar válogatott 
szombaton délután csak hosszabbítás 
után tudta 3–2-re legyőzni a székely 
hokisokra épített romániai együttest. 
Románia válogatottját tizenöt székely, 
valamint négy ukrán és egy szlovák 

honosított játékos alkotta – a román 
nemzetiségű Roberto Gliga és Mircea 
Constantin mellett. A Csíkszeredában 
született, de a magyarországi csapa-
tot erősítő Sofron István elmondta: 
az erdélyi játékosok sokat fejlődtek, 
és magas szintre emelték a romániai 
jégkorongot. „Sajnos ilyen a történe-
lem, hogy tizenöt magyar srác játszik 
a román csapatban” – fogalmazott. 
Leszögezte, sokkal szorosabb lett az 
összecsapás, mint amit a papírforma 

alapján várni lehetett, ám ők nehéz 
mérkőzésre számítottak, látva, hogy 
csütörtökön a britek is megszenvedtek 
a sikerért a román együttes ellen. Ro-
mánia különben 4-3-ra kapott ki a bri-
tektől, miközben aznap Magyarország 
4-1-re legyőzte az észteket. Az észteket 
a házigazda britek is legyőzték 7-1-re, 
ezért a továbbjutásért lapzártánk után 
a magyarországiakkal csaptak össze. 
Románia számára a tegnapi, észtek 
elleni mérkőzésnek már nem volt tétje.

 

Ráadásban dőlt el a magyar–román hokicsata

 » Románia 
számára a tegna-
pi, észtek elleni 
mérkőzésnek 
már nem volt 
tétje.

 » Z. T., D. L.

Nem volt egy súlykategóriában a 
Futsal Klub Székelyudvarhely és a 

Piatra Neamț-i Ceahlăul a teremlabda-
rúgó Román Kupa nyolcaddöntőjében, 
Mányáék 12–5-re nyertek szombaton 
Karácsonkőn. Már az első félidőben 
tetemes előnyre tett szert az udvarhe-
lyi futsalcsapat, a különbség pedig 
a második játékrészben tovább nőtt, 
egy pillanatig sem volt kérdés, melyik 
együttes jut tovább. A Román Kupa kö-

vetkező körében a hétfőn 18 órától ren-
dezendő Székelykeresztúri Egyesülés–
Kézdivásárhelyi SE továbbjutójával 
találkozik az FK, míg a bajnokságban, 
az alapszakasz utolsó fordulójában, 
február 18-án a Dévai Autobergamo 
vendége lesz.

A szebb napokat megélt, fi atal játé-
kosokkal felálló Marosvásárhelyi VSK 
ugyanakkor nem tudta felvenni a küz-
delmet jóval erősebb ellenfelével, a 
Călărași-i Dunăreával. A kupasorozat 
tavalyi győztese a szünetben már 5–0-

ra vezetett, végül nyolc találatig jutott, 
a másodosztály alsóházában játszó 
vásárhelyiek pedig két becsületgólt 
szereztek.

Az udvarhelyiek és a călărașiak 
mellett továbbjutott még szombaton 
a Temesvári Informatica is – amelyik 
a Gyergyóremetei Kereszthegy gár-
dáját búcsúztatta 5-2-vel. A Fortius 
Buzău–Kolozsvári Clujana és a Gyer-
gyói Inter–Csíkszeredai Imperial Wet 
mérkőzések tegnapi lapzártánk után 
fejeződtek be. Ma 18 órától Székely-

keresztúri Egyesülés–Kézdivásárhelyi 
KSE, 20 órától pedig Iași–Galaci Uni-
ted találkozók lesznek, míg holnap 18 
órától a Dévai West–Dévai Autoberga-
mo csata véglegesíti a negyeddöntő 
mezőnyét.

A román bajnoki címvédő Imperial 
Wet különben épp pénteken jelentette 
be, hogy brazil légióssal erősítette ke-
retét. Leigazolta a 23 éves André Luist, 
aki tavaly a Dévai Autobergamo csa-
patkapitánya volt és az elmúlt szezon-
ban gólkirálya volt a hazai élvonalnak.

Futsal: nyolc közé jutottak az élvonalbeliek a Román Kupában

 » A Román 
Kupa következő 
körében a hétfőn 
18 órától ren-
dezendő Szé-
kelykeresztúri 
Egyesülés–Kéz-
divásárhelyi SE 
továbbjutójával 
találkozik az FK.




