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• Egy időpont biztos-
nak tűnik a Székelyud-
varhelyi ISK-SZAK férfi 
asztaliteniszezők idei 
versenynaptárában: 
december közepén 
házigazdák lesznek 
az Európa Kupa egyik 
csoportkörében. Ad-
dig az elhalasztott 
Szuperliga-meccseket 
is lejátszhatják – így 
továbbra is fókuszban 
tartják magukat.

JÓZSA CSONGOR

A z elutazás előtti napon fújta 
le a Román Asztalitenisz-szö-
vetség a férfi  Szuperliga őszi 

tornáját. A Székelyudvarhelyi ISK-
SZAK nagyon készült erre, ez egyben 
egy remek alkalom lett volna, hogy a 
nemzetközi szereplés előtt hivatalos 
összecsapásokon szerepeljenek.

„Nincs lefújva a bajnokság, is-
merve a szövetség versenybizottsá-
gát, bármelyik pillanatban dönthet 
úgy, hogy két hét múlva ismét kiírja. 

Ennek tudatában természetes, hogy 
nem álltunk le az edzésekkel, folya-
matosan szinten tartjuk magunkat. 
Azért jól jönne, hogy az európai 
kupameccsek előtt lenne meccs a 
kezünkben” – mondta el megkeresé-
sünkre György István, a székelyud-
varhelyi klub vezetője, edzője.

Az Európai Asztalitenisz-szövetség 
(ETTU) egy hónappal ezelőtt küldött 
értesítést a résztvevő csapatoknak, 
ismertette az akkori járványhelyzetet, 
majd arra kérte az együtteseket, hogy 

jelezzék, tartják-e azon elhatározásu-
kat, hogy a pandémia alatt is szere-
pelnek a második számú európai ku-
pában. „A héten kapta meg klubunk 
az összegzést. Mi jeleztük, továbbra 
is fenntartjuk, hogy házigazdák le-
szünk, a három ellenfelünk közül 
egyik sem lépett vissza, így jelen ál-
lás szerint december 11–13. között a 
városi sportcsarnok ad otthont az A 
csoport küzdelmeinek” – tette hozzá.

Az ukrán Fortune Kijev, a horvát 
Libertas Marinkolor és a portugál GDD 

Toledos érkezik Székelyudvarhelyre, 
körmérkőzést játszanak, a kvartettből 
az első kettő jut a következő körbe. A 
jelen állás szerint mindhárom ellenfél 
olyan zónából jön, amelyből 72 órát 
tartózkodhatnak karanténkötele-
zettség nélkül Romániában – ezalatt 
pedig letudják a párharcokat. A tor-
nát „buborékban” rendezik a városi 
sportcsarnokban, nézők nélkül.

„A szervezést már akkor elkezd-
tük, amikor megtudtuk, hogy mi 
leszünk a házigazdák. Persze sok 

minden változott, akkori elképzelé-
sünkben úgy volt, hogy sok sport-
szerető előtt játszhatunk. Most már 
látjuk, hogy ez szinte lehetetlen, de 
folynak az egyeztetések, minden-
képp élőben közvetítjük a mérkőzé-
seket” – fejtette ki György.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK fel-
nőtt együttese zavartalanul tarthatja 
jelenleg az edzéseket, amennyiben az 
élvonal találkozóit nem ütemezik be, 
akkor tervben van, hogy edzőtáborokat 
tartson más szuperligás csapatokkal.

11.30 Férfi vízilabda, Szuperliga: Dinamo–Sportul (Look Sport)
13.30 Labdarúgás, Magyar Kupa: Nyíregyháza–Paks (M4 Sport)
15.40 Kerékpározás, spanyol körverseny, La Vuelta (Eurosport 1)
16.30 Női kézilabda, Virágok Ligája: Beszterce–Zilah (TVR 2)
17.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Békéscsaba–Diósgyőr (M4 Sport)
17.30 Férfi vízilabda, Szuperliga: Steaua–Dinamo (Look Sport)
18.30 Női kézilabda, Virágok Ligája: Nagybánya–Rapid (TVR 1)
18.30 2. Liga: Rapid–Mioveni (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
19.55 Európa Liga: Milan–Sparta Prága (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
19.55 Európa Liga: Antwerp–Tottenham (Digi Sport 3)
19.55 Európa Liga: AEK Athén–Leicester (Digi 4, Telekom 3, Look 3)
19.55 Európa Liga: Linz–Ludogorec (Telekom Sport 4, Look Sport 2)
22.00 Európa Liga: Kolozsvári CFR–Young Boys (Digi 1, Telekom 1, Look+)
22.00 Európa Liga: Roma–CSZKA Szófia (Digi 2, Telekom 3, Look 3)
22.00 Európa Liga: Sociedad–Napoli (Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Európa Liga: Slavia Prága–Leverkusen (Look Sport)
22.00 Európa Liga: Rangers–Poznan (Digi Sport 3, Telekom Sport 4) 
22.00 Európa Liga: Arsenal–Dundalk (Digi Sport 4)
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Geréd és Vlădulescu is kezdett Svájc ellen
Románia női labdarúgó-válogatottja kedden este a csoportfavorit 
Svájc együttesét fogadta a 2021-es Európa-bajnokság selejtezőjének 7. 
fordulójában. A házigazda együttes kezdőjében kapott ismét helyet a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina két játékosa, Geréd Erika és Ana Maria 
Vlădulescu. A 2–0-ra elveszített találkozót Geréd végigjátszotta, míg 
Vlădulescut a hosszabbítás első percében cserélték le. Románia pénte-
ken is pályára lépett, 4–0-ra győzött Litvánia otthonában, a 90. percben 
Vlădulescu szerezte a csapat negyedik gólját, míg Gerédet a szünet 
után cserélték le. A román válogatott, amely korábban már lecsúszott az 
osztályozót érő második helyről, biztosan a harmadik helyen végez a H 
csoportban. Az utolsó fordulóban, december 1-jén az öt pont hátrányban 
lévő Horvátország vendége lesz. Az F csoport 4. helyén található magyar 
lányok az utolsó fordulóban a második Izlandot fogadják majd.

• RÖVIDEN 

Megerősített házigazda szerepkör
Európa Kupa-meccseket rendeznek a székelyudvarhelyiek

Ö tgólos mérkőzésen maradt alul 
a magyar válogatott Szoboszlai 

Dominikkal felálló RB Salzburg az 
Atlético Madriddal szemben a labda-
rúgó Bajnokok Ligája második fordu-
lójának keddi játéknapján.

A spanyol fővárosban rende-
zett találkozón az osztrák bajnok 
Szobosz lai Dominik első félidő végi 
találatával kiegyenlített, sőt a szü-
net után a vezetést is megszerezte, 
mégsem szerzett pontot, az Atlético 
ugyanis Joao Felix duplájával meg-
szerezte a győzelmet. Az A csoport 
másik mérkőzésén a címvédő Bayern 
München a vártnál nehezebben 2–1-
re nyert a Lokomotiv Moszkva ottho-
nában, és folytatja hosszú ideje tartó 
sikerszériáját.

A B csoportban a Real Madrid 
megúszta az újabb vereséget, remek 
hajrájának köszönhetően 2–2-es dön-
tetlent ért el a 86. percig kétgólos 
előnyben játszó Borussia Mönchen-
gladbach vendégeként. Nyeretlen ma-
radt az Inter is, a jelenlegi csoportelső 
Sahtar ellen csak gól nélküli döntet-
lenre futotta az olaszok részéről.

Az angol együttesek hibátlanok 
maradtak, a C csoportban a Man-
chester City, a D-ben a Liverpool győ-
zött a Marseille, illetve a Midtjylland 
ellen. Előbbi kvartettben a Porto 
mindhárom pontot otthon tartotta 
az Olimpiakosszal szemben, utóbbi-
ban az Atalanta és az Ajax izgalmas, 
négygólos döntetlent játszott egy-
mással.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 2. 
forduló, A csoport: Atlético Madrid–
Salzburg 3–2 (1–1), Lokomotiv Moszk-
va–Bayern München 1–2 (0–1). Az 
állás: 1. Bayern 6 pont 2. Atlético 3, 3. 
Moszkva 1, 4. Salzburg 1.  B csoport:  
Borussia Mönchengladbach–Real 
Madrid 2–2 (1–0), Sahtar Donyeck–
Internazionale 0–0. Az állás: 1. Sah-
tar 4, 2. Mönchengladbach 2 (4–4), 
3. Inter 2 (2–2), 4. Real Madrid 1.  C 
csoport: Marseille–Manchester City 
0–3 (0–1), Porto–Olimpiakosz 2–0 (1–
0). Az állás: 1. City 6, 2. Porto 3 (3–3), 3. 
Olimpiakosz 3 (1–2), 4. Marseille 0. D 
csoport: Liverpool–Midtjylland 2–0 
(0–0), Atalanta–Ajax 2–2 (0–2). Az 
állás: 1. Liverpool 6, 2. Atalanta 4, 3. 
Ajax 1, 4. Midtjylland 0. (H. B. O.)

A svájci bajnok Young Boys együt-
tesét látja vendégül ma este 10 

órától a Kolozsvári CFR a labdarúgó 
Európa Liga A csoportjának második 
fordulójában. A kolozsváriak győze-
lemmel, a vendégek vereséggel kezd-
tek a főtáblán.

A kolozsvári gárda folytatni sze-
retné remek sorozatát. Dan Petrescu 
tanítványai megnyerték az utóbbi 
két bajnoki meccsüket a Botoșani és 

a Voluntari ellen, egy héttel ezelőtt 
pedig az EL-csoportkört is győzelem-
mel kezdték, céltudatos játékkal 2–0-
ra diadalmaskodtak a bolgár CSZKA 
Szófi a otthonában.

A berni együttes ugyancsak győ-
zött múlt hét végi bajnoki mérkő-
zésén, 2–1-re múlta felül a Luzern 
csapatát, és öt forduló után élen áll 
a bajnokságban. Az Európa Liga A 
csoportjának nyitófordulójában a 

svájciak hazai pályán közel egy órán 
keresztül vezettek az AS Roma ellen, 
végül azonban 2–1-re kikaptak.

A kolozsvári találkozót zárt kapuk 
mögött rendezik. A játékvezető a svéd 
Glenn Nyberg lesz, aki szeptember-
ben az Ausztria–Románia mérkőzést 
vezette a Nemzetek Ligájában. A cso-
port másik meccsét ugyancsak este 
10 órától Rómában rendezik, ahova a 
CSZKA Szófi a látogat. (H. B. O.)

Szoboszlai ismét betalált a Bajnokok Ligájában

Folytatná menetelését a Kolozsvári CFR

Tavaly a negyeddöntőig meneteltek, tizenharmadik az európai klubranglistán az ISK-SZAK   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




