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Megszakadt a Sportklub 
nyeretlenségi sorozata
Újra nyert a Csíkszeredai Sport-
klub a jégkorong-Erste Ligában: 
az alapszakaszgyőztes csíki 
együttes hat elveszített mérkőzést 
követően 6-1-re legyőzte hazai 
pályán a Debrecen együttesét 
a középdöntő felsőházában. 
„Nagyon rossz sorozatot sikerült 
lezárnunk. A csapat nagy szívvel 
és lelkesedéssel játszott, reme-
keltünk az emberelőnyökben, és 
Szamankov is kiválóan védett. 
Még van esélyünk a harmadik 
hely elérésére, ennek tudatában 
készülünk a folytatásra” – mond-
ta Jason Morgan, a Sportklub 
vezetőedzője. A kék-fehérek a fel-
sőház sereghajtó helyét elhagyva 
10 ponttal a negyedikek. Előttük 
az a Brassói Corona áll, amelyik 
ma a Dunaújvárost fogadja. Az 
Acélbikák hétvégén 11-4-re kikap-
tak a címvédő Ferencvárostól, 
amelyik így a listavezető helyét 
is visszavette az összetettben. 
Az alsóházban a Gyergyói HK 
hosszabbításban nyert 2-1-re a Bu-
dapesti Hokiklub vendégeként, és 
továbbra is élen áll a tabellán – 
az Újpestet előzi meg egy ponttal.
 
BL: négyes döntőbe jutott 
az Elektromaros
Megfordította a magyar bajnok 
Zalaegerszegi TE elleni párharcot 
a Marosvásárhelyi Elektromaros 
felnőtt női tekecsapata a Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjében, ezzel 
bejutott a legrangosabb európai 
kupasorozat négyes döntőjébe. 
A hazai bajnoki címvédő marosvá-
sárhelyiek az idegenbeli 6-2 arányú 
vereségüket követően hétvégén 
hazai pályán 6-2-re nyertek, de 
mivel több egyéni sorozatot nyertek 
meg (16-8), mint az odavágón a ZTE 
(13-11), a javukra billent ki a mérleg 
nyelve. Orosz István és Seres József 
edzők csapata a vajdasági Apatin-
ban játssza majd a négyes döntőt 
március 28–29-én.
 
Világcsúcsok dőltek meg 
a gyorskorcsolya-vb-n
Két számban is világcsúccsal szü-
letett orosz győzelem a Salt Lake 
Cityben zajló távonkénti gyors-
korcsolya-világbajnokság szom-
bati napján: a férfi aknál az 500 
méteren aratott sikerét követően 
Pavel Kulizsnyikov 1000 méteren, 
a nőknél Natalija Voronyina 5000 
méteren diadalmaskodott min-
den idők legjobb eredményével. 
Egy nappal korábban a kanadai 
Graeme Fish nyert világcsúccsal 
10 ezer méteren – honfi társa, 
az 5000 méteren csütörtökön 
aranyérmes, 10 ezer méteren 
ezúttal második Ted-Jan Bloemen 
rekordját adta át a múltnak.

JAKAB ZOLTÁN ÉRTÉKELTE A HAZAI TEREMLABDARÚGÁS JELENLEGI HELYZETÉT

Eljött az idő a változtatásra
Románia teremlabdarúgó-vá-
logatottjának nem sikerült 
kijutnia az idei, Litvániában 
rendezendő világbajnokságra. 
A korábbi szövetségi kapitány, a 
székelyudvarhelyi Jakab Zoltán 
úgy vélekedett, a csapat saját 
szintje alatt teljesített, a követ-
kező Európa-bajnoki selejtezőig 
pedig a hazai teremlabdarúgás-
ban és a válogatottnál egyaránt 
komoly változtatásokra van 
szükség.
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R obert Lupu szövetségi kapitány 
fejlődést tapasztalt Románia 
férfi  teremlabdarúgó-váloga-

tottjánál, és bár az elbukott világ-
bajnoki kvalifi káció miatt csalódott 
volt, a csehországi Brnóban ren-
dezett elitkörben – ahol a kvartett 
harmadik helyén zártak – lejátszott 
három mérkőzés közül két találko-
zót pozitívan értékelt. Mindeközben 
a korábbi szövetségi kapitány, a 
székelyudvarhelyi Jakab Zoltán elé-
gedetlen volt a látottakkal. A Futsal 
Klub Székelyudvarhelynél technikai 
igazgatói feladatokat ellátó szakem-
ber közölte, beigazolódott a papírfor-
ma, hiszen végül Kazahsztán nyerte 
meg a selejtezőcsoportot. A kazahok 
ugyanis messzemenően az első szá-
mú esélyesek voltak az egyenes ágon 
való továbbjutásra, a pótselejtezős 
helyre pedig mögöttük mind a három 
másik csapatnak megvolt a lehető-
sége. A házigazda csehek az egymás 
elleni mérkőzéseken Romániát és 
Szlovéniát is legyőzték, így teljesen 
megérdemelten szerezték meg a má-
sodik helyet. Jakab hangsúlyozta, 
mindannak ellenére, hogy a román 
válogatott négy pontot gyűjtött, és 
másodperceken múlott a továbbjutá-
sa, a kiesés nem a véletlentől függött, 
hanem a kazah–szlovén meccstől. 
Továbbá a román csapat a csehek 
és a szlovénok elleni mérkőzéseken 
mindössze egy pontot szerzett, és 
mínusz négy volt a gólkülönbsége. 
Hozzátette, történelmi siker volt a 
kazahok legyőzése, de ez a csehek 
elleni vereséggel értékét vesztette, 
összességében pedig Románia a saját 
szintje alatt teljesített az elitkörben.

 „Kiöregedett” válogatott
Mint mondta, a kazahokkal szem-
beni győzelem alkalmával nagy 
szerencséje volt a román együttes-
nek, de aztán a csehek ellen főleg a 
frissesség hiányzott a játékosokból, 
nem volt meg a kellő lendület és 
elképzelés. „Előzetesen nem számí-
tottunk arra, hogy a csehek ilyen 
különbséggel megverjenek, mert a 
két válogatott mindig ki-ki meccset 
játszott egymással, ezúttal azonban 
nem volt esélyünk ellenük, ez pedig 
rányomta bélyegét a továbbjutásra. 
Meg voltam győződve arról, hogy 
a csehek elleni 4-0-s vereség után a 
válogatott nem jut ki a vb-re, és még 
a pótselejtezős helyet sem éri el. 

A továbbjutást ugyanis ezen a mér-
kőzésen veszítettük el” – mondta 
Jakab. Kiemelte, eléggé idős lett a 
román csapat, mindig néhány já-
tékostól várják a megoldást. Azok, 
akikkel sikerült megnyerni a ka-
zahok elleni meccset, a másik két 
találkozón alig voltak a pályán. A 
válogatottban ugyanis a keret tizen-
négy játékosának nagyjából egyfor-
ma játékerőt kellene képviselnie, 
és azonos játéklehetőséget kellene 
kapnia. Nem volt kihasználva az a 
cserelehetőség, ami benne van egy 
válogatottban, a fi atal játékosokkal 
kiegészülve pedig lehet, hogy len-
dületesebb lett volna a csapat.

„Sokan már nagyon régóta han-
goztatják, hogy több játékos négy 
Európa-bajnoki szereplés után meg-
érdemelné a világbajnokságon való 
részvételt, de erre már nem lesz 
lehetőségük, a következő vb-selej-
tezőig ugyanis vélhetően visszavo-
nulnak. Ennél viszont még nagyobb 
változtatásra van szükség a válo-
gatottnál, a 2022-ben sorra kerülő 
Európa-bajnokságra a csapatnak 
több mint a felét ki kellene cserél-
ni, és több lehetőséget adni a fi atal, 
tehetséges játékosoknak. Az már 
más kérdés, hogy ezt megérzi majd 
a válogatott a teljesítmények szint-
jén, de előbb-utóbb meg kell tenni 
ezt a lépést. Azt ugyanis nem tartom 
megfelelő megoldásnak, hogy újabb 
játékosokat honosítanak” – fogal-
mazott a szakember.

Fejlesztés igényeltetik
Jakab Zoltán szerint sokkal inkább 
egy versenyképesebb hazai futsal-
bajnokságot kell szervezni, és va-
lamilyen formában megnövelni a 
csapatok számát, továbbá a szakem-
berek képzésére és az utánpótlás-ne-
velésre is nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni. „A román bajnokságban 
játszó hat-hét tapasztalt játékostól 
és a négy honosítottól várjuk a to-
vábbjutásokat, de ez hosszú távon 
nem vezet eredményre, és így csak 
a szerencsébe próbálunk beleka-
paszkodni. Ebben az esetben ugyan-
is reális esélyünk nincs arra, hogy 
a mai fejlődő futsalban felvegyük 
a versenyt az ellenfelekkel, hiszen 
a különböző országok válogatott-
jai komoly előrelépéseket tesznek” 
– vélekedett. Arra a kérdésre, hogy 

a keretben történő esetleges vál-
toztatásokkal megcélozható-e a 
2022-es hollandiai Európa-bajnok-
ságra való kvalifi káció, Jakab Zol-
tán egyértelmű igennel válaszolt, 
főleg hogy megváltozott a selejtező 
lebonyolítási rendszere, a tornák 
helyett oda-vissza vágók lesznek. 
Mint ismertette, természetesen sok 
minden függ a sorsolástól is, mert 
Románia továbbra is a harmadik 
kalapban szerepel majd, ami meg-
nehezíti a feladatát, éppen ezért jó 
lett volna a világbajnokságon való 
szereplés, mert akkor előkelőbb 
helyről várták volna a sorsolást. 
Nem lesz könnyű, de nem is lehe-
tetlen, attól függően, hogy milyen 
ellenfelekkel kerül össze a válo-
gatott. Továbbá azt is fi gyelembe 
kell venni, hogy a következő Eb-t 
tizenhat csapattal rendezik, nem-
csak tizenkettővel, így nagyobb 
esély van a kijutásra, de ehhez el-
engedhetetlen, hogy a játékosok 
megfelelő erősségű bajnokságban 
játsszanak, mert ellenkező esetben 
nincs honnan megszerezniük azt 
a tapasztalatot, ami a nemzetközi 
mérkőzéseken szükséges.

Az idei világbajnokságnak már 
biztos résztvevője lesz a házigazda 
Litvánia, továbbá Portugália (az elit-
kör A csoportjának győztese), Spa-
nyolország (a B csoport győztese), 
Oroszország (a C csoport győztese), 
Kazahsztán (a D csoport győztese), 
Argentína, Brazília, Paraguay, Ve-
nezuela, Afrikából Angola, Egyip-
tom, Marokkó és a Salamon-szige-
tek. Észak-Amerikában és Ázsiában 
később döntenek a kijutókról, mint 
ahogyan az európai pótselejtező-
ket, a Horvátország–Csehország és 
a Szerbia–Finnország párharcokat 
is később rendezik.

 » „A 2022-
ben sorra kerülő 
Európa-bajnok-
ságra a csapat-
nak több mint a 
felét ki kellene 
cserélni, és több 
lehetőséget adni 
a fi atal, tehet-
séges játéko-
soknak” – vé-
lekedett Jakab 
Zoltán.

Fiatalítana. Jakab Zoltán szerint idős lett a romániai csapat, a keret több mint felét lecserélné
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Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészítést, felújí-
tást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab lemezzel, 
cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több 
színben, valamint belsőépítészeti és mindenféle 
benti munkálatokat - kedvezményes áron (15%-
os kedvezmény). Tel.: 0740-918348.
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.

Alapszakaszgyőztes az Imperial Wet

Magabiztos, 8-2-es győzelmet aratott szombaton délután a 
Csíkszeredai Imperial Wet Temesváron, és ezzel a címvédő 
hargitai együttes megnyerte a hazai élvonalbeli teremlab-
darúgó-bajnokság alapszakaszát. A folytatásban az első 
négy helyezett, azaz az Imperial Wet, a Galaci United, a 
Călărași és a Temesvári Informatica a felsőházi rájátszásban 
folytatják, ahová a helyezéseik alapján 3, 2, 1, illetve nulla 
pontot visznek magukkal. Az alapszakasz utolsó három 
helyezettje, a Déva, a Székelyudvarhely és a Kolozsvár az 
alsóházi rájátszásban lépnek majd pályára. (D. L.)




