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• Több mint fél éve ját-
szotta utolsó hivatalos 
mérkőzését, négy hónapja 
csak edzéseken gyakorol, 
végre bajnoki összecsapá-
son szerepelhet a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-SZAK 
férfi asztalitenisz-csapata. 
Előbb az alsóbb osztályok 
párharcaival indult újra 
a sportág, tíz nap múlva 
rendezik a Szuperliga küz-
delmeit.

JÓZSA CSONGOR

F ebruár közepén a portugál Spor-
ting Lisszabon ellen játszotta 
utolsó hivatalos összecsapását 

a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK férfi  
asztalitenisz-csapata. A nemzetközi 
porondon való szereplést követően a 
koronavírus-járvány beleszólt a további 
menetrendbe. A honi bajnokság folyta-
tását többször módosították, ezúttal a 
szakszövetség döntése értelmében az 
elkövetkező időszakban lejátsszák a 
hátramaradt meccseket.

A férfi  B osztály (azaz a harmad-
osztály) küzdelmei tegnap, kedden 
kezdődtek, itt az ISK-SZAK két fi ók-
csapata érdekelt. Ezekben kizárólag 
utánpótlás korosztályú asztaliteni-
szezők játszanak. A mezőny Izvo-
rani-ban, az olimpiai központban 
gyűlt össze, három nap alatt tudják 
le a tavaszi idény párharcait.

„A legfontosabb, hogy elérkezett 
ez a dátum, amikor ténylegesen asz-

talok mellé állhatunk és játszhatunk. 
A szakszövetség minden részvevőtől 
negatív tesztet kért, úgy lehet bemen-
ni a központba, mindenki ott marad a 
meccssorozatok végéig. A B osztályban 
számunkra a tapasztalatszerzés a lé-
nyeges, igaz, egyik csapatunk akár fel 
is juthat” – mondta el megkeresésünkre 
a klub elnöke, edzője, György István.

A Medvés Antal, Sánduly Le-
vente és Kádár Tibor alkotta trió a 

harmadik helyről várja a folytatást, 
amennyiben a körmérkőzések során 
elcsípik a második pozíciót, akkor a 
feljutásért játszhatnak. A másik gár-
dának (Jenei Barnabás, Vetésy Nor-
bert, Geréb Attila, Karácsony Dániel) 
a bennmaradás a célkitűzése, ők a 
hetedik pozícióból indították a talál-
kozókat.

Az Udvarhelyi ISK-SZAK legin-
kább a férfi  Szuperligára fókuszál, az 

élvonal párharcait szeptember 10-étől 
rendezik, a helyszín szintén Izvorani 
lesz, ahogy a nagyon szigorú bizton-
sági szabályok is megmaradnak a 
részvevők számára. A gárda a harma-
dik helyen áll, nagyon sűrű az élboly, 
egy jó szerepléssel megcsíp hetik a 
második pozíciót, de akár lecsúszhat-
nak az ötödik helyre is.

„Lucian Filimon nem tud jönni a 
tornára, így őt Tamás Szabolcs helyet-
tesíti majd. A két idegenlégiósunkra, 
a svéd Sebastian Losóra és a vajdasá-
gi Cservik Krisztiánra számíthatok, 
György Szilárddal teljes a keret. Négy 
hónapunk volt készülni, igaz, mérkő-
zést nem játszhattunk. A célkitűzés 
nem változott, ott lennénk a végelszá-
molásnál, a rájátszás felsőházában, 
ahol éremért küzdenénk” – fejtette ki 
a klubvezető.

A Szuperliga versenykiírását több-
ször módosította a szakszövetség: volt 
úgy, hogy csupán a visszavágókat 
rendezik meg, aztán végül úgy dön-
töttek, lesz rájátszás. Egy klub, a CS 
Slatina jelezte, hogy nem vesz részt 
a megmérettetésen, így hét együttes 
játszik körmérkőzést. Ezt követően az 
első négy a felsőházban elődöntőkkel 
és döntőkkel folytatja, míg a hatodik 
és a hetedik pozícióban végző csa-
patok egyetlen meccsen döntenek a 
bennmaradásról.

Mareczko győzött 
Nyíregyházán is
Az olasz Jakub Mareczko 
győzött a Tour de Hongrie or-
szágúti kerékpáros körverseny 
harmadik, Karcag és Nyíregy-
háza közötti szakaszán, ame-
lyen az ausztrál Kaden Groves 
átvette a vezetést összetett-
ben. Az összetett állása három 
szakasz után: 1. Kaden Groves 
(ausztrál, Mitchelton-Scott) 10 
óra 14:45 perc, 2. Aberasturi 
(spanyol, Caja Rural-Seguros) 
2 másodperc hátrány, 3. Hofs-
tede (holland, Jumbo-Visma) 3 
mp h. A mezőnyre tegnap dél-
után a Sárospatak és Kazinc-
barcika közötti 180 kilométeres 
etap várt, ma délután pedig a 
Miskolc–Gyöngyös–Kékestető 
(188 km) szakasszal zárul az 
idei magyar körverseny.

• RÖVIDEN 

14.05 Tour de France 
          (Eurosport 1)
16.00 Tour de Hongrie (M4 Sport)
18.00 Tenisz, US Open 
           (Eurosport 1, Eurosport 2)
19.00 Férfi kézilabda, NB I.: 
           Veszprém–Csurgó 
          (M4 Sport)
20.45 Férfi kézilabda, NB I.: 
           Orosháza–Szeged 
           (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  

H áromszéken, az Alpin Sport 
Egyesület szervezésében ren-

dezték meg Sepsikőröspatakon és 
Sugásfürdőn a 29. Háromszék Triat-
lont, amely egyben a tereptriatlonis-
ták országos bajnoksága is volt.

Az elit kategóriában két sepsi-
szentgyörgyi triatlonista állhatott a 
dobogó legmagasabb fokára: Dániel 
Attila és Jakab-Benke Hajnalka. A 
szervezők szerint a nézők nélkül le-
bonyolított vetélkedőn a különböző 
kategóriákban és korosztályokban 
közel 250 sportoló méretkezett meg. 
A sportolóknak 900 méter úszást, a 
30,2 km kerékpározást és 6,2 km te-
repfutást kellett teljesíteniük. 

Elit kategória: 1. Dániel Attila (Sep-
siszentgyörgyi Tri Aluta) 2 óra 06:04 
perc, 2. Sorin Boriceanu (Bukaresti 
Energy Club) 2 óra 31:12 perc, 3. Cipri-
an Bălănescu (CS Ride Competition 
Cornești) 2 óra 49:04 perc, illetve 1. Ja-
kab-Benke Hajnalka (Sepsiszentgyör-
gyi Triastes) 2 óra 43:58 perc, 2. Tuzson 

Ágnes (Kézdivásárhelyi Mobilty Plus) 2 
óra 46:18 perc, 3. Marina Oprea (Buka-
resti Seven Atletic) 4 óra 05:15 perc.

Székelyföldi érmesek

Jól szerepeltek a székelyföldi triatlonis-
ták, akik közül a csíkszeredai Simon 
Kinga és Simon Gergő (mindketten 
4Seasons Sportklub), a marosvásár-

helyi Barabási Tibor Zsolt és Csergedi 
István is első helyen végzett korcso-
portjában. A csíkszeredai Vén-Bakcsi 
Balázs (4Seasons), a székelyudvarhe-
lyi Bíró Júlia, a gyergyószentmiklósi 
Benkes József, illetve a marosvásárhe-
lyi Bálint Réka, Bodo Anisia, Kovács 
Szabolcs és Albert Kálmán ezüstérmes 
lett korosztályában, míg a sepsiszent-
györgyi Imreh László és Kelemen Pé-

ter, a csíkszeredai Papp Róbert Flórián 
és a marosvásárhelyi Fábián Károly 
bronzérmet szerzett. (Dobos László)

B alázs Attila búcsúzott hétfőn 
az amerikai nyílt teniszbajnok-

ság első fordulójában. A férfiaknál 
a másik magyar, Fucsovics Márton 
lapzárta után kezdte meg szereplé-
sét Hugo Dellien ellen. A 97. helyen 
álló bolíviainak ez lesz az első hi-
vatalos mérkőzése március óta, mi-

vel múlt héten a Cincinnatiből New 
Yorkba áthelyezett versenytől visz-
sza kellett lépnie, ugyanis az egyik 
edzője pozitív koronavírustesztet 
produkált. A román teniszezők kö-
zül elsőként Irina Begu lépett pá-
lyára, ő vereséget szenvedett a cseh 
Petra Kvitovától.

Nők, 1. forduló (a 64 közé jutá-
sért): Petra Kvitová (cseh, 6.)–Irina 
Begu (román) 6:3, 6:2. A Keys (ame-
rikai, 7.)–Babos Tímea (magyar), a 
Patricia Țig (román)–Kurumio Nara 
(japán), a Sorana Cârstea (román)–
Christina McHale (amerikai) és a Mi-
haela Buzărnescu (román)– Sloane 

Stephens (amerikai) összecsapás 
lapzárta után fejeződött be.

Férfi ak, 1. forduló (a 64 közé 
jutásért):  Mihail Kukuskin (kazah)–
Balázs Attila (magyar) 6:4, 7:5, 6:4. 
A Fucsovics Márton (magyar)–Hugo 
Dellien (bolíviai) mérkőzés lapzárta 
után fejeződött be. (Orbán Zsolt)

Pattoghat az asztalitenisz-labda
Három székelyudvarhelyi gárda érdekelt a bajnokságban

Edzéssorozatok után következik a pontszerzés   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

US Open: Balázs Attila kiesett

Erdélyi bajnokok a román triatlonbajnokságon

Az egyik legnépesebb csapat 
a csíkszeredai 4Seasons volt, 
a Balla Szabolcs által felkészített 
úszók közül tizenegyen vettek 
részt a háromszéki viadalon

▴  F O R R Á S :  4 S E A S O N S




