
Andreea Târşoagă 
az élvonalban 

Az ország egyik legtehetsége-
sebb ifjúsági korosztályú kézi-
labdázója, Andreea Târşoagă 
távozott a Marosvásárhelyi VSK 
csapatától, és az új idényben 
bemutatkozik az élvonalban 
a Besztercei Gloria színeiben. 
Az anyagi gondokkal küzdő 
marosvásárhelyi klub nem 
utasíthatta vissza az élvonal-
ban feltörekvő Gloria ajánlatát, 
és ezt elfogadva megadta a 
lehetőséget Târşoagă számára, 
hogy az új idényben a legjob-
bak között játsszon. A beszter-
ceiek a hatodik helyen végeztek 
a befagyasztott Virágok Ligája 
ranglistáján, és az EHF Kupában 
a negyeddöntőig meneteltek. 
Andreea Târşoagăt generációja 
egyik legjobbjaként tartják 
számon. Teljesítményét dicséri, 
hogy a Marosvásárhelyi Olim-
pic játékosaként 2017 novembe-
rében, alig 16 évesen már száz 

gólnál járt a másodosztályú 
bajnokságban. A marosvásár-
helyiekkel ötszörös országos 
bajnoknak és kétszeres 
ezüstérmesnek vallhatja magát 
a serdülő és ifjúsági korosztá-
lyokban. A 18 éves balátlövő 
eligazolásával már biztosan 
nem lesz a Marosvásárhelyi 
VSK segítségére, hogy az 
osztályozó tornán megkísérelje 
a feljutást az élvonalba.
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14.45 Magyar sikerek az olimpiákról, Rio de Janeiro 2016 (M4 Sport)
17.00 Sznúker, Bajnokok Ligája, Milton Keynes (Eurosport 1)
17.55 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Kisvárda–Mezőkövesd (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Dresda–Fürth (Digi 2, Telekom 2)
20.00 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Újpest–Debrecen (M4 Sport)
21.45 Labdarúgás, Német Kupa: Saarbrücken–Leverkusen (Telekom 1)
22.05 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Honvéd–Fehérvár (M4 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  

Megmaradt a Ferencváros kilencpontos előnye
A listavezető Ferencváros vasárnap este, a labdarúgó OTP Bank Liga 

27. fordulójában sima győzelmével visszaállította a kilencpontos kü-
lönbséget a második MOL Fehérvárral szemben. Szerhij Rebrov csa-
pata a kiváló formában lévő Diósgyőrt múlta felül nagy fölénnyel. A 
nap másik meccsén a Zalaegerszeg fontos győzelmet aratott a vendég 
Puskás Akadémia ellen. A kiesés elől menekülő ZTE a három ponttal 
a nyolcadik helyre ugrott előre a tabellán. OTP Bank Liga, 27. forduló: 
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–0 (0–0), gólszerzők Boli (54.), 
Zubkov (55.), Botka (83.); Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 
2–0 (0–0), gólszerzők Bobál G. (48.), Bobál D. (86.). Korábbi ered-
mények: Mezőkövesd Zsóry FC–Paksi FC 0–2, MOL Fehérvár FC–Kis-
várda Master Good 2–0, Újpest FC–Budapest Honvéd 1–0, Debreceni 
VSC–Kaposvári Rákóczi FC 1–1. A bajnokság állása: 1. Ferencváros 
63 pont, 2. MOL Fehérvár 54, 3. Mezőkövesd 45, 4. Diósgyőr 40, 5. 
Puskás Akadémia 40, 6. Honvéd 37, 7. Zalaegerszeg 34, 8. Kisvárda 
34, 9. Újpest 32, 10. Paks 32, 11. Debrecen 31, 12. Kaposvár 11. A 28. 
forduló (június 9–10.) programja: ma 17.55-től Kisvárda–Mezőkövesd, 
20 órától Újpest–Debreceni VSC, 22.05-től Honvéd–Fehérvár; holnap 
17.55-től Diósgyőr–ZTE FC, 20 órától Puskás Akadémia–Kaposvár, 
22.05-től Paks–Ferencváros.

• RÖVIDEN 

K éthetes elkülönített edzőtábor-
ba vonult a Csíkszeredai Impe-

rial Wet teremlabdarúgó-együttese. 
Románia futsalbajnoka már egy 
hete a székelyudvarhelyi Rákóczi 
Centerben készül a bajnoki döntőre, 
amelynek időpontja továbbra sincs 
kitűzve.

Cosmin Ghermantól, az Imperial 
Wet vezetőedzőjétől megtudtuk, 
hogy az edzéseket a szakszövetség és 
az egészségügyi hatóságok előírásait 
betartva végzik, a programban egyé-
ni, illetve legtöbb háromfős gyakor-
latok szerepelnek.

„Jó körülmények vannak itt a Rá-
kócziban, komolyan készülünk, már 
amennyire a koronavírus-járvány mi-
att előírt szabályok megengedik. Teljes 
a keret, mindenki egészséges, és na-
gyon várjuk a szakszövetség döntését 
arra vonatkozóan, hogy mikor és hol 
kezdhetjük el a Galaci United elleni fi -
nálét. Már korábban is nyilatkoztam a 
Székelyhonnak arról, hogy nem értek 
egyet a kétmeccses döntővel, szerin-
tem be kellett volna fejezni a középsza-
kaszt, majd legalább hárommeccses 
döntőt rendezni. Alkalmazkodunk az 
új helyzethez, bízom a játékosokban, 

bízom abban, hogy megvédjük bajno-
ki címünket és a következő idényben is 
Csíkszereda képviselheti Romániát a 
teremlabdarúgó Bajnokok Ligájában” 
– mondta el Gherman.

Görbe Waltertől, az Imperial Wet 
tulajdonosától megtudtuk, hogy a ter-
vek szerint a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) csütörtökön délután tár-
gyal a futsalbajnokság folytatásáról, 
akkor kerül terítékre Savio ügye is. 
A csíkiak brazil, de román állampol-
gársággal is rendelkező játékosát az 
utolsó mérkőzésen kiállították, piros 
lapot kapott. (Dobos László)

Székelyudvarhelyen készül az Imperial Wet

F ejes Nándor személyében újabb 
érkező játékost mutatott be 

hétfőn a Gyergyói Hoki Klub. Vele 
tovább erősítik a csapat székely ge-
rincét. A fi atal, 21 éves, jobbkezes 
hátvéd Csíkszeredában született és 
kezdett jégkorongozni, majd Buda-
pesten a MAC utánpótláscsapataiban 
fejlődött, a 2015–2016-os szezonban 
az osztrák juniorbajnokság legered-
ményesebb hátvédje volt.

Magyarország U18-as és U20-as vá-
logatottjában is aranyat ünnepelhe-
tett a divízió I/B világbajnokságokon. 
Az elmúlt két szezonban a szlovákiai 
Extraligában 70 mérkőzésen szerzett 
tapasztalatot, miután 2017–2018-ban 
részese volt a MAC Erste Liga bajno-
ki győzelmének. Az Erste Ligában 
46 meccsen szerepelt, kölcsönjáté-
kosként a Schiller-Vasas és a HK Bu-
dapest mezét is viselte. „Nemcsak a 

korosztályában, hanem néhány évvel 
előre és néhány évvel mögé nézve is 
azt mondhatjuk, hogy talán a legki-
emelkedőbb képességekkel rendel-
kező hátvéd a magyar mezőnyben” 
– mondta róla korábbi vezetőedzője, 
Majoross Gergely. Fejes Nándor Ma-
gyarország felnőtt válogatottjában 
is bemutatkozhatott, eddig kilenc 
alkalommal szerepelhetett a nemzeti 
együttesben.  (Gergely Imre)

Újabb fi atal székely játékossal erősít a GYHK

• A Román Kézilab-
da-szövetség (FRH) 
igazgatótanácsa ma 
újabb videókonferenciát 
tart, amelyen megvitat-
ják, hogy milyen rend-
szerben bonyolítják le 
a feljutási tornákat a 
női és a férfi mezőny-
ben, illetve a következő 
szezon előkészületeiről 
is egyeztetnek.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

M int ismert, a szövetség há-
rom héttel ezelőtti ülésén 
befagyasztották a női és 

férfi  élvonalbeli bajnokságokat, a 
másodosztályban viszont a pályán 
dől majd el a feljutó együttesek kilé-
te, méghozzá a nyolc-nyolc legjobb 
csapat, azaz a csoportok első két 
helyezettjeinek részvételével. A fel-
jutásról döntő tornák időpontja és 
helyszíne, illetve lebonyolítási rend-
szere viszont még kérdéses, ezt leg-
kevesebb 30 nappal azután rendezik 
meg, hogy engedélyezik a teremben 
zajló edzéseket a csapatok számára. 
A klubok múlt héten elkezdhették a 
közös felkészülést, egyelőre szabad-
téren, és várhatóan június 15. után 

térhetnek vissza a terembe, tehát az 
élvonalbeli tagságért rendezendő 
osztályozókat várhatóan július má-
sodik felében rendezik majd.

A sportági szövetség két változa-
tot javasolt a döntő tornák lebonyolí-
tására. Az első szerint ötnapos lenne 
a küzdelem mind a női, mind a férfi  
mezőnyben, és két csoportot alakí-
tanának ki, majd a négy továbbjutó 
csapat részvételével elődöntőket és 
döntőket rendeznének. A második 
szerint négy nap alatt egyenes ki-
eséses szakaszban játszanák le a 
mérkőzéseket, a párharcok győztesei 
továbbjutnának a második körbe, a 
vesztesek pedig már nem játszaná-
nak tovább. A szövetség az első va-

riánst részesíti előnyben, de kérdés, 
hogy az igazgatótanács tagjai végül 
miként szavaznak.

A férfi  másodosztályú bajnokság 
C csoportjában hibátlanul menetelt 
Székelyudvarhelyi Szejke SK az első 
változat szerint a 2-es csoportban 
szerepelne a Magnum Botoșani, a 
CSM Medgidia és a Nagyszentmik-
lósi Unirea mellett, a második vari-
áns szerint pedig a CSM Alexandri-
ával mérkőzne meg. A női A osztály 
D csoportjában második helyezett 
Marosvásárhelyi VSK szintén a 2-es 
csoportban kapna helyet, ellenfelei 
a HCF Piatra Neamț, a Konstancai 
Neptun és a Dacia Mioveni lennének, 
vagy a Galaci CSM.

Az igazgatótanács napirendi pont-
jai között szerepel a Bukaresti CSM 
azon kérése is, hogy vonják vissza 
az előző ülésen meghozott döntést, 
miszerint az idény félbeszakítása-
kor érvényes ranglistát vették fi gye-
lembe az élvonalbeli bajnokságok 
befagyasztásakor. A bukaresti klub 
közlése szerint a szabályzat alapján 
a versenybizottságnak lett volna joga 
végeredményt hirdetni, az igazgató-
tanács döntése pedig törvénytelen.

A feljutási rendszerről döntenek
Továbbra sem lehet tudni, kivel játszik a Szejke SK és a Marosvásárhelyi VSK

Ellenfélre vár a Szejke SK. Ma 
eldől, kikkel játszik a feljutásért
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