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A székelyek esélyesek a felsőházra
Két teremtornán túl a teremlabdarúgók
• Második teremtornáját

tudta le a teremlabdarúgó
1. Liga mezőnye. A nyolc
gárdából heten tudtak
megjelenni Székelyudvarhelyen. A Hargita megyei
párharcon simán diadalmaskodott a Csíkszeredai Imperial Wet, eddig
maximális pontszámot
gyűjtött be.
JÓZSA CSONGOR

A

szombattól hétfőig tartó futsal 1. Liga második tornájáról egy győzelmet és egy
vereséget könyvelt el a házigazda,
ennek megfelelően az FK Székelyudvarhely edzője, Jakab Zoltán csak
részben elégedett a teljesítménnyel.
Két, merőben más erőt képviselő
gárdával mérkőztek meg: a bajnokesélyes Csíkszeredai Imperial Wet
7–0-ra verte őket, míg a Kolozsvári
Clujanát 7–5-re múlták felül.
„A csíkiakkal szemben beigazolódott, hogy nem elég a lelkesedés,
szükséges a tapasztalat is ebben a
sportágban. Tizennégy percig méltó
ellenfele voltunk a bajnokaspiránsnak. Megvoltak a gólszerzési lehetőségeink, nem éltünk vele, akkor
talán szorosabb vereséget könyvelhettünk volna el. Összességében
nem volt ekkora a különbség, mint
amit a végeredmény mutat” – fejtette
ki Jakab Zoltán.
A szakember hozzátette, eddigi
futsalos pályafutása alatt nem emlékszik olyan mérkőzésre, amelyen
az a csapat, amelyet vezetett, ne
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A fiatalos lendület nem tudott felülkerekedni a tapasztalaton

jegyzett volna legalább egy találatot. A Kolozsvári Clujana elleni találkozó második félidejének elején
6–0-ra vezetett együttese, a vége
viszont szoros lett. „Jól használtuk
ki az első játékrészben a gólszerzési
szituációinkat. A másodikban roszszul kezeltük az előnyünket, de az
nem forgott veszélyben, hogy a pontokat ne szerezzük meg. Kár, hogy
a Dunărea Călărași elleni összecsapás elmaradt, úgy három győzelemmel, három vereséggel állnánk a
tabellán” – tette hozzá.
A tréner az ellenfelek játékerejét
látva reálisnak tartja, hogy az FK

• RÖVIDEN
Hamilton egyedüli rekorderré vált
A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit
versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es Portugál Nagydíjat, ezzel
növelte előnyét az összetettben, és minden idők legeredményesebb F1es pilótájává vált. A 35 éves versenyzőnek ez volt az idei nyolcadik és
pályafutása 92. futamgyőzelme, mellyel átadta a múltnak a legendás,
hétszeres vb-győztes, német Michael Schumacher 91 sikert számláló
rekordját. Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a
második, míg Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik.
A brit címvédő előnye öt futammal a zárás előtt 77 pontra nőtt az összetettben Bottasszal szemben. A vb a hétvégén (november 1.) Imolában,
az Emilia-Romagna Nagydíjával folytatódik.

Csonka forduló volt a női kézilabda BL-ben
A Ferencváros házigazdaként hét góllal legyőzte a szlovén Ljubljana
csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában, Érden. A Bukaresti CSM is simán nyert: a román csapat a Bietigheim otthonából hozta el a két pontot. Női kézilabda BL, csoportkör,
6. forduló, A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana
(szlovén) 32–25 (14–14), BBM Bietigheim (német)–Bukaresti CSM
22–32 (10–14), Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán) 31–29. A
Rosztov-Don (orosz)–Vipers Kristiansand (norvég) mérkőzést elhalasztották. A B csoportban koronavírusos megbetegedések miatt el kellett
halasztani az SCM Râmnicu Vâlcea–Borussia Dortmund (német) és a
Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–Győri AUDI ETO KC mérkőzést.

Székelyudvarhely az alapszakasz végén ott legyen a legjobb négy között,
azaz a rájátszás felsőházában, ahová
még a Csíkszeredai Imperial Wet, a
Galaci United és a Dévai Autobergamo csapatát várja.
A Csíkszeredai Imperial Wet is
két mérkőzést játszott le az udvarhelyi tornán – elmaradt a Dunărea
Călărași elleni párharcuk, az ellenfél
több játékosánál vírusfertőzést állapítottak meg –, mindkettőt megnyerte, így százszázalékos a mutatója.
A következő teremtornát a tervek
szerint november végén Kézdivásárhelyen rendezik.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 2. torna, Székelyudvarhely
4. forduló: Galaci United–Luceafărul Buzău 18–4 (7–2), Kolozsvári
Clujana–Dévai Autobergamo 2–5 (1–3).
5. forduló: Csíkszeredai Imperial Wet–FK Székelyudvarhely 7–0 (4–0),
Luceafărul Buzău–Kézdivásárhelyi SE 6–4 (2–2), Dévai Autobergamo–
Galaci United 2–2 (2–1).
6. forduló: FK Székelyudvarhely–Kolozsvári Clujana 7–5 (5–0),
Csíkszeredai Imperial Wet–Luceafărul Buzău 11–3 (6–0),
Kézdivásárhelyi SE–Dévai Autobergamo 2–3 (0–3).
A bajnokság élmezőnye:
1. Dévai Autobergamo 16 pont/6 meccs, 2. Csíkszeredai Imperial Wet 15/5,
3. Galaci United 10 pont/5, 4. Buzău 9/5, 5. FK Udvarhely 6/5.

Orbán megnyerte a cselgáncs Román Kupát

K

iválóan szerepeltek a székely
sportolók a Brassópojánán „buborékban”, a Nagykőhavas (Piatra
Mare) szálló konferenciatermében
berendezett küzdőtéren megrendezett cselgáncs Román Kupa küzdelmein. Egyéni verseny volt, a hét súlycsoport közül pedig az egyik csíki
sikerrel zárult: a 60 kg-osok között
Orbán Lehel (VSK Csíkszereda) állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
Albu Botond edző öt tanítványa lépett tatamira, és mind az öten az első
hat között végeztek. Dávid László (73
kg) és Szőcs Elemér (81 kg) bronzérmes lett, míg Radvánszki Szilárd (73
kg) és Koncz Botond (100 kg) az ötödik helyen végzett. Dávid és Szőcs a
VSK sportolója, Radvánszki és Koncz
Orbán Lehel a 60 kg-osok díjazásán,
a dobogó legmagasabb fokán
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pedig a Sportklubé. Érdekesség,
hogy a 81 kg-os súlycsoportban a csíki nevelésű, de több ideje a nagyváradiakat erősítő Vlad Vișan lett a kupagyőztes. Íme, a 2020-as cselgáncs
Román Kupa aranyérmesei. 60 kg:
Orbán Lehel (VSK Csíkszereda). 66

kg: Lucian Borș (LPS Focșani). 73 kg:
Adrian Sulcă (Kolozsvári CSM). 81
kg: Vlad Vișan (Nagyváradi CSM). 90
kg: Ioan Creț (Nagyváradi CSM). 100
kg: George Șerban (CSM Pitești). +100
kg: Luca Kunszabo (Aradi U).
D. L.

