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• Fontos megbízást 
kapott a székelyudvar-
helyi strandfoci-játék-
vezető, Bálint Attila: 
az idei Szuperdöntőn, 
azaz a sportág Euró-
pa-bajnokságán dirigál 
mérkőzéseket. A torna 
után a portugál Naza-
rén rendezik a klubcsa-
patok Bajnokok Ligáját 
– ezen is szerephez jut.

JÓZSA CSONGOR

A világjárvány átírta a strand-
foci idei szezonját: június 
helyett a szervező Beach 

Soccer Worldwide (a FIFA és az UEFA 
ezen a szervezeten keresztül rendezi 
a tornáit) szeptemberre tette át az év 
két legfontosabb eseményét. Előbb 
szerdától vasárnapig a Szuperdöntőt, 
azaz az Európa-bajnokságot rendezik 
meg a portugáliai Nazaréban, egy 
nap szünet után pedig jövő szerdától 
vasárnapig a klubcsapatoké a fősze-
rep, a Bajnokok Ligája lesz terítéken.

Mindkét eseményre küldést ka-

pott a székelyudvarhelyi születésű 
Bálint Attila játékvezető. A sípmester 
kedden megérkezett a helyszínre, 
megkeresésünkre elmondta, hogy 
fontos lépés ez karrierje szempont-
jából: „2017-től vagyok tagja a világ 
strandfoci-játékvezetői keretének, 
tavaly Moszkvában vb-selejtezőt ve-
zethettem, a mostani Eb-n és BL-en 
való szereplés legalább ilyen nagy-
ságrendű. A koronavírus-járvány mi-
att mindkét idei esemény kisebb mé-
retű lesz, ami nem azt jelenti, hogy 

minőségben is visszalépés lenne, itt 
vannak a topjátékosok.”

Hozzátette, mindkét kiírás zárt 
kapuk mögött, szigorú biztonsági 
előírások mellett zajlik, minden rész-
vevőnek – így a játékvezetőknek is 
negatív tesztet kellett felmutatniuk, 
a meccseket élőben lehet követni a 
beachsoccer.com honlapon.

A kontinenstornára Európa legjobb 
tizenhat válogatottja szerzett indulási 
jogot – akik az A csoportban szere-
pelnek, a magyar és a román gárda a 

B-ben játszik –, a 2020-as Eb-n végül öt 
nemzeti együttes vállalta a szereplést: 
a házigazda mellett az ukrán, a német, 
a francia és a svájci. A kiírás szerint 
körmérkőzéseket rendeznek, ezt köve-
tően hirdetnek győztest.

„Az Eb-re két portugál kolléga mel-
lett hárman kaptunk még meghívást. 
A Bajnokok Ligájára pedig még hat 
másik játékvezető érkezik Európából. 
A válogatottak találkozói lesznek a 
tesztek a klubcsapatok szereplésére, 
hiszen ott már sokkal népesebb a 

mezőny. Ez számunkra is újdonság, 
hiszen a pandémia idején először 
rendeznek nemzetközi találkozókat” 
– mondta a székelyföldi játékvezető.

A standfoci BL-re a magyar és a 
román bajnok is indulási jogot ka-
pott, Bálint információi szerint előb-
bit a Jászfényszaru képviseli, amely 
még nem erősítette meg, hogy ott lesz 
Portugáliában, míg a román bajnok, 
a Déva ott lesz a helyszínen. A szer-
vezők közel harminc klubcsapatot 
várnak.

A Sapientia U23 együttesétől négy 
játékos távozott az Erste Ligában 

induló székelyföldi csapatokhoz. Há-
rom 2000-es születésű jégkorongozó-
nak a Csíkszeredai Sportklubnál aján-
lottak szerződést, míg a 21 éves Lázár 
Kain a Gyergyói HK-hoz tért vissza.

A zöld-fehérektől összesen hét já-
tékos kezdte az alapozást a Csíksze-
redai Sportklubnál, végül a hátvéd 
Szabó Zsolt Ákosnak, valamint Ilyés 

Tamás és Gecse Olivér támadóknak 
ajánlottak szerződést a kék-fehérek-
nél. Mindhárman 2000-es születé-
sűek, mindhárman a Sapientia U23 
előtt a Csíkszeredai ISK-nál játszot-
tak, Györgypál Tamás edző csapa-
tában. A Sportklub augusztusban 
már megegyezett a Sapientia U23 egy 
korábbi játékosával, a 20 esztendős 
Részegh Zsolttal, aki egy svédországi 
kitérő után tért vissza Csíkszeredá-

ba. Részegh Zsolt is a Györgypál-csa-
patban tanulta meg a hoki ábécéjét.

A Csíkszeredai Sportklubhoz 
kapcsolódó hír, hogy a napokban a 
kanadai légiósok közül hárman – 
Justin Maylan, Colton Yellow Horn 
és Mathieu Tousignant – már megér-
keztek a székelyföldi városba. Erről 
a Csíkszeredai Sportklub Szurkolók 
Egyesülete Facebook-oldalán szá-
molt be. (Orbán Zsolt)

A férfi  világranglistán legjobban 
helyezett magyar teniszező, 

Fucsovics Márton (fotón) az első for-
dulóban legyőzte bolíviai ellenfelét, 
bejutott a következő fordulóba, a bol-
gár Grigor Dimitrov ellen lép majd pá-
lyára. Magyar férfi  teniszező legutóbb 
1985-ben nyert főtáblás mérkőzést az 
amerikai Grand Slam-tornán, 35 évvel 
ezelőtt ez Taróczy Balázsnak sikerült. 
A nők versenyén Babos Tímea és Mi-
haela Buzărnescu amerikai kiemelt-
től kapott ki, míg Sorana Cîrstea és 
Patricia Țig továbbjutott. Cîrstea el-
lenfele a magyar származású, de brit 
színeket képviselő Konta Johanna, 
Țigé pedig egy szintén kiemelt, a hor-
vát Donna Vekic lesz a második fordu-

lóban. Férfi ak, 1. forduló (a 64 közé 
jutásért):  Fucsovics Márton–Hugo 
Dellien (bolíviai) 6:3, 6:3, 6:1. Nők, 1. 
forduló (a 64 közé jutásért): Madi-
son Keys (amerikai, 7.)–Babos Tímea 

6:1, 6:1; Sloane Stephens (amerikai, 
26.)–Mihaela Buzărnescu 6:3, 6:3; So-
rana Cîrstea–Christina McHale (ame-
rikai) 6:4, 7:5; Patricia Maria Țig–Nara 
Kurumi (japán) 6:1, 6:0. (O. Zs.)

Koronavírus a dunaújvárosi jégkorongozóknál
A Dunaújvárosi Acélbikák férfi jégkorongklub felnőtt csapatának 
többsége elkapta a koronavírust. Az együttes kedden közölte Face-
book-oldalán, hogy a gárdából többen rosszul érezték magukat, ezért 
felkeresték háziorvosaikat, a szakemberek pedig tesztelésre kötelez-
ték őket. Az Acélbikák szerdai bejegyzése szerint a kedden elvégzett 
vizsgálatok eredménye a keret többségénél kimutatta a vírust. A klub 
arra kérte azokat, akik az utóbbi időben érintkeztek játékosaikkal, 
hogy maradjanak otthonukban.

Külföldiek uralják a magyar körversenyt
Jakub Mareczko sorozatban a harmadik sprinthajrát is megnyerte 
a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, a negyedik 
etapon, a Sárospatak és Kazincbarcika közötti szakaszon is diadalmas-
kodott. Összetettben továbbra is az ausztrál Kaden Groves áll az élen. 
A székelyföldi Team Novák együtteséből Wermeser Zsombor és Novák 
Károly Eduárd feladásra kényszerült, míg Yegor Dementyev, Simone 
Sanó, Szentpéteri András és Rózsa Balázs neve a rangsor második 
felében található. A 41. Tour de Hongrie tegnap délután a királyetap-
pal, a 188 kilométer hosszú Miskolc–Gyöngyös–Kékestető szakasszal 
fejeződött be.

Roglic nyerte az első hegyi szakaszt
A legnagyobb esélyesek között számontartott szlovén Primoz Roglic 
nyerte a Tour de France országúti kerékpárverseny első hegyi szaka-
szát, amelyen megtartotta az összetettben élen állónak járó sárga 
trikót a francia Julian Alaphilippe. A mezőnyre tegnap a Gap és Privas 
közötti 183 kilométer várt. A részvevők összesen 3470 kilométert teker-
nek, amíg szeptember 20-án célba érnek a párizsi Champs-Élysées-n.
A francia körversenyt a koronavírus-járvány miatt rendezik a nyár köze-
pe helyett szokatlan időpontban, de még így is az idei első háromhetes 
viadal, mivel a szintén elhalasztott, általában májusi Giro d’Italia csak 
októberben lesz, és azt követi, részben átfedéssel, a Vuelta a Espana.
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