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17.55 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Diósgyőr–Zalaegerszeg (M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, cseh bajnokság: Ostrava–Slavia Prága (Look Plus)
20.00 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Puskás Akadémia–Kaposvár (M4 Sport)
21.15 Labdarúgás, portugál bajnokság: Portimonense–Benfica (Look Sport)
21.45 Labdarúgás, Német Kupa: Bayern–Frankfurt (Telekom Sport 1)
22.05 Labdarúgás, OTP Bank Liga: Paks–Ferencváros (M4 Sport)
23.30 Labdarúgás, portugál bajnokság: Porto–Maritimo (Look Plus)

• 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  

Ma sorsolják a Román Kupa elődöntőjét
Ma délelőtt 11 órától sorsolják ki a labdarúgó Román Kupa elődöntős 
párharcait. A legjobb négy között három, az 1. Liga alsóházi rájátszá-
sában szereplő együttes, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, a Jászvá-
sári Poli és a Bukaresti Dinamo, illetve a felsőházban játszó FCSB ér-
dekelt. A kupasorozat óriási téttel bír az alsóházi csapatok számára, 
hiszen a végső győztes indulhat az Európa Liga következő szezonjá-
nak selejtezőjében. A sorsolásnál nincs kiemelés, tehát bármilyen 
párosítás összejöhet az elődöntőben. A párharcok első mérkőzéseit 
június 23–25. között, a visszavágókat július 7–9. között rendezik.

Pakson játszik a Ferencváros
Hétközi meccseket rendeznek a labdarúgó OTP Bank Ligában, a 28. 
forduló a késő esti Paks–Ferencváros összecsapással zárul. A mai 
program: 17.55-től Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC, 20 órától 
Puskás Akadémia FC–Kaposvári Rákóczi FC, 22.05-től pedig Paksi 
FC–Ferencvárosi TC. A Kisvárda Master Good–Mezőkövesd Zsóry FC, 
az Újpest FC–Debreceni VSC és a Budapest Honvéd–MOL Fehérvár FC 
találkozó lapzárta után fejeződött be.

• RÖVIDEN 

E ldőlt, hogy milyen formában 
rendezik meg a döntő tornákat 

a másodosztályú kézilabda-bajnok-
ságokban. A sportági szövetség teg-
napi döntése szerint ötnapos lesz a 
feljutásért zajló küzdelem mind a női, 
mind a férfi  mezőnyben, és két négyes 
csoportot alakítanak ki, amelyekben 
mindenki játszik mindenkivel, majd 
a kvartettek első két helyezettjének 
részvételével elődöntőket és döntőket 
rendeznek. A női mezőnyben a leg-
jobb három, a férfi aknál pedig az első 
két csapat jut fel az ősztől 16 csapatos 

élvonalba. A férfi  másodosztályú baj-
nokság alapszakaszában veretlenül 
teljesítő Székelyudvarhelyi Szejke SK 
a korábbi tervekkel ellentétben végül 
az 1-es csoportba került, ahol a CSU 
Suceava, a Nagyszentmiklósi Unirea 
és a CSM Alexandria lesznek az ellen-
felei. A női A osztályban a Marosvá-
sárhelyi VSK szintén az 1-es csoport-
ban lesz érdekelt, amelyben a Galaci 
CSM-mel, a Dacia Mioveni-nyel és a 
Bukaresti Științával találkozik.

A mérkőzéseken csak azok a játé-
kosok léphetnek pályára, akiknek a 

tornák idején érvényes szerződésük 
van. Amennyiben a sportolóknak idő-
közben lejárt a megállapodásuk, klub-
juk egy évre meghosszabbíthatja azt. A 
kluboknak július 15-éig kell közölniük, 
hogy részt vesznek-e a megméretteté-
sen. A döntő tornák időpontja és hely-
színe még kérdéses, ezt legkevesebb 
30 nappal azután rendezik meg, hogy 
engedélyezik a teremben zajló edzése-
ket a csapatok számára, így várhatóan 
július második felében vagy augusz-
tus elején küzdenek meg az élvonalbe-
li tagságért a csapatok. (H. B. O.)

Csoportkörben játszanak a továbbjutásért

A Gyergyói HK Facebook-oldalán 
szinte naponta jelennek meg a já-

tékoskeret átalakulását jelző közlemé-
nyek. Kedden a nyolcadik hokisról, Sá-
ra Tiborról jelentették be, hogy marad. 
„Egy igazi harcos, aki sohasem adja fel, 
és mindig képes talpra állni és megmu-
tatni, hogy mire is képes. (...) Voltak 
évek, amikor abba is kellett hagyja a 
jégkorongozást, hogy aztán visszatérve 
újra felépítse önmagát és az Erste Ligá-

ban is bebizonyítsa, hogy helye van a 
legjobbak között.” Sára gyerekkorától a 
gyergyói csapatban szerepelt, az után-
pótlásból kinőve a Progymnél játszott, 
majd következett a GYHK. 

Nyilvánosságra kerültek az első 
távozók nevei is. Orbán Szilárd hazai 
nevelésű játékosként két éve igazolt a 
GYHK-hoz, ahol első szezonjában még 
meghatározó játékos volt, de a múlt 
idényben sérülések miatt már keve-

sebb szerepet kapott. Antal Zsombor 
az előző szezon előtt szerződött a pi-
ros-fehérekhez. Őt sem kerülték el a sé-
rülések. „A Gyergyói Hoki Klub ezúton 
is megköszöni Orbán Szilárd és Antal 
Zsombor munkáját mindazért, amit a 
piros-fehér színekért tettek a jégen és 
azon kívül is. (...) Bízunk benne, hogy 
az élet kárpótolni fogja őket mind-
azért, amit a csapatunkkal nem érhet-
tek el” – áll a közleményben. (G. I.)

További játékosmozgás a Gyergyói HK-nál

• Majdnem három 
hónapos távollét után 
újból birtokba vehette 
edzőtermét a Székely-
udvarhelyi ISK-SZAK 
férfi asztaliteniszcsa-
pat. A klubvezetés 
kihasználta, hogy nem 
voltak tréningek: ki-
cserélték a szőnyeget, 
új fényberendezéssel 
látták el, illetve ap-
róbb tatarozásokat is 
elvégeztek. A szakszö-
vetség lerövidítette a 
bajnokságot.

JÓZSA CSONGOR

E ttől a héttől teljes munkát 
végezhet a városi stadion 
melletti edzőteremben a Szé-

kelyudvarhelyi ISK-SZAK. A férfi  
asztalitenisz Szuperliga folytatására 
hangoló együttes felnőtt tagjai előtt 
ismét kinyílt a terem ajtaja. A koro-
navírus-járvány miatt március köze-
pétől nem végezhettek tréningeket, a 
nemrég hozott lazításoknak köszön-
hetően – szigorú előírások mellett – 
öt asztalon tíz sportoló tartózkodhat 
egyszerre a létesítményben. A klub 

a kényszerpihenő alatt felújította, a 
mostani követelményeknek megfe-
lelő szintre hozta edzőtermét: egy 
pályázat révén új terafl ex szőnyeget 
tettek le, amelyet a Magyar Asztali-
tenisz-szövetségtől szereztek be. A 
helyi vállalkozók összefogásának 
köszönhetően kicserélték a teljes 
fényberendezést. Apróbb javításokat 
végeztek el a tetőberendezésen és a 
terem kinti részein is.

„Ha már edzeni nem tudtunk, akkor 
ezen munkálkodtunk. Kijelenthetem, 
hogy a mi kis edzőtermünk egy újabb 
szintet lépett, a 21. századnak megfe-
lelő körülmények között tarthatjuk a 
foglalkozásokat. Köszönet mindenki-

nek, aki ebben segített” – mondta az 
ISK-SZAK elnöke, edzője György István. 
A székely udvarhelyi felnőtt asztaliteni-
szezők a Szuperliga folytatására készül-
nek. A Román Asztalitenisz-szövetség 
múlt héten megváltoztatta előzetesen 
kiírt versenyszabályzatát: a mezőny 
csak a pontvadászat tavaszi idényét, a 
visszavágókat játssza le, ezt nem követi 
rájátszás. Az így kialakult rangsor lesz 
a végső.

„A harmadik helyen vagyunk 
jelenleg, nagyon sűrű az élboly. Ha 
minden jól alakul, akár másodikok 
is lehetünk, de akár az ötödik pozíci-
óban is zárhatunk. Keményen dolgo-
zunk, hogy ott legyünk a dobogón. A 

másik célkitűzésünket már elértük, 
jövőre is az Európa Kupában szerepel-
hetünk, ezt a nemzetközi szövetség 
már jelezte is” – fejtette ki a tréner.

A klub két fi ókcsapata a B divízió-
ban érdekelt, ott is a retúrt rendezik, 
majd a feljutási meccsek következnek. 
Az egyik egységnek van esélye feljutni 
a másodosztályba. A klub utánpótlás-
korú sportolói egyelőre nem edzhet-
nek, így nagy kérdés még, hogy miként 
zárulnak az ifi  megmérettetések.

„A sok kérdőjel mellett jó hír, 
hogy az európai porondon való jó 
szereplést követően egyre több ne-
ves asztaliteniszező érdeklődik a 
klubunk iránt, jönnének hozzánk 

játszani. Egyelőre az anyagi hátte-
rünk nem fényes, több támogatónk 
még nem tudta folyósítani az idénre 
ígért pénzt. Reméljük, lassan rende-
ződnek a dolgok, így mi zavartalanul 
tudunk az asztaliteniszre koncent-
rálni” – tette hozzá György István.

Az ISK-SZAK két idegenlégiósa, a 
svéd Sebastian Loso, valamint a vaj-
dasági Cservik Krisztián hazai kör-
nyezetben készül – számukra nem volt 
ennyire hosszú a kényszerpihenő. A 
klub folyamatos kapcsolatban van a 
szakszövetséggel, hogy mikor lesz a 
bajnokságot záró torna, egyelőre min-
denki kivár. Feltehetően augusztus-
ban zárják le a Szuperliga küzdelmeit.

Edzésbe álltak az asztaliteniszezők
Felújított teremben hangolnak a Szuperligára

A 21. századnak megfelelő körülmények között készülhetnek a folytatásra   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




