
2020.  NOVEMBER 9.,  HÉTFŐ1 0 S P O R T #női foci  #Vasas Femina

• Az elején hátrányba 
került, ezért végig sza-
ladt az eredmény után 
a Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina a női lab-
darúgó élvonal hétvégi 
fordulójában.

JÓZSA CSONGOR

S zombaton délelőtt a sétatéri 
stadionban lépett pályára a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina a 

női labdarúgó 1. Liga nyolcadik játék-
napján, az Aradi Piros Security csapa-
tát fogadta. 

Kisebb meglepetésre az eddig az 
első percektől megszokott Vasas Femi-
na-nyomás elmaradt, az aradiak gyor-
san megragadták a kezdeményezést, a 
10. percben egy szépen végigvitt akciót 
követően Bucilă érkezett jó ütemben a 
beadásra, középről elgurította Kajtár 
mellett (0–1). A bekapott találat sem 
ébresztette fel a hazaiakat, akik kö-
rülményesen, sok hibával játszottak, 
építkezéseiket rendre lerombolta a 
védelem. Egy-egy rögzített helyzetből 
próbálkoztak, de ezek is elkerülték a 
kaput, így a pihenőre megmaradt a 
Piros Security előnye. A második fel-
vonásban sem sokat változott a játék 
képe, bár többször próbálkozott, nem 
nagyon jutott el a tizenhatosig a szé-
kelyudvarhelyi gárda. Egy pontrúgás 
szállította az egyenlítést a 63. percben: 
huszonöt méterről, az oldalvonalhoz 
közeli szabadrúgást Barabási jól tekert 
az ötös sarkához, ahonnan Szász bó-
lintott fejjel a kapuba (1–1).

Női labdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 8. forduló: Székelyudvar-

helyi Vasas Femina–Aradi Piros 
Security 1–1 (0–1), gólszerzők Szász 
Brigitta (63.), illetve Cristina Bucilă 
(10.). Vasas Femina: Kajtár – Bíró 
(Căldare, 20.), Kis (Egyed, 83.), Szász, 
Geréd, Barabási, Orbán, Vlădules-
cu, Benő (Tóth, 83.), Mitri, Mardari 
(Dakó, 71.). További eredmények: 
Kisbecskereki Fortuna–Galaci Uni-
versitatea 5–3, Resicabányai Banat 
Girls–Bukaresti Fair Play 2–3 és Kons-

tancai Selena–Kolozsvári Olimpia 
0–3. A Borgóprundi Heniu–Univer-
sitatea Alexandria és a Nagybányai 
SK–Bukaresti Carmen találkozókat 
elhalasztották. Az élmezőnyben: 1. 
Kolozsvár 21 pont/7 meccs, 2. Szé-
kelyudvarhely 19/8, 3. Kisbecskerek 
18/7, 4. Borgóprund 13/7.

A Vasas Femina a soron követke-
ző, hétközi játéknapon Galacon ven-
dégszerepel.

A magyar férfi  jégkorong-válo-
gatott két napon belül kétszer 

győzte le a lengyel csapatot felkészü-
lési mérkőzésen a budapesti Tüske-
csarnokban. Eredmények, Tippmix 
Nemzetek Tornája: Magyarország–

Lengyelország 5–2 (2–0, 1–2, 2–0), a 
magyar gólszerzők: Magosi, Bartalis, 
Becze, Nagy G. és Szirányi; Magyar-
ország–Lengyelország 3–2 (0–1, 3–1, 
0–0), a magyar gólszerzők Sofron 2 
és Tóth R. A magyar nemzeti csapat-

ban három székelyföldi születésű já-
tékos szerepelt: Becze Tihamér (Csík-
szeredai Sportklub), Bartalis István 
(Fehérvár AV 19) és Sofron István 
(MAC HKB Újbuda). 

D. L.

J ól szerepeltek Székelyföld képvi-
selői Bukarestben, a női ifj úsági 

ökölvívó országos bajnokságon, ahol 
négy érmet szereztek. Zaiti Tímea (60 
kg-os súlycsoport) a dobogó második 
fokára állhatott, míg Török Anna (48 
kg), Ferencz Beáta (57 kg) és Grünesz 
Riána (75 kg) bronzérmet szerzett. A 
szakszövetség jegyzőkönyve szerint 
mind a négy lány a Csíkszeredai Be-
ne Regaz Sportklubot képviselte. Za-
iti és Ferencz a Gyergyószentmiklós 
központtal működő Erdélyi Godako 
Ökölvívó Sportklub bokszolója, de 
mivel az EGÖS még nincs csatlakoz-

va a román szakszövetséghez, a két 
lány a csíki klub színeiben lépett szo-
rítóba a román bajnokságon. (D. L.)

Sorsoltak a női labdarúgó BL-ben
A Ferencváros a szlovén WFC Pomurje csapatával találkozik a női lab-
darúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. A román 
bajnok Kolozsvári Olimpia Georgia bajnokát, a Lanchkhuti csapatát 
kapta ellenfélül. Az egymérkőzéses párharcokat – amint az az európai 
szövetség (UEFA) oldalán olvasható – a Fradinak idegenben, a kolozsvá-
riaknak pedig hazai pályán kell megvívniuk, a győztesek pedig a 32-es 
főtáblára kerülnek. A találkozókat november 18-án vagy 19-én játsszák.

Két hokimeccs volt Gyergyószentmiklóson
Csak Gyergyószentmiklóson voltak mérkőzések hétvégén a román 
felnőtt jégkorongbajnokság alapszakaszában. Mindkét találkozón a 
házigazdák simán győzték le a bukaresti egyetem csapatát. Eredmé-
nyek: Gyergyói Hoki Klub–Bukaresti Sportul Studențesc 14–1 (3–0, 
4–0, 7–1) és 28–3 (7–2, 5–0, 16–1).

Négygólos kézilabdás vereség Horvátországban
A magyar férfi kézilabda-válogatott kikapott az Európa-bajnoki ezüst-
érmes Horvátország vendégeként az Eurokupa második fordulójában, 
szombaton Eszéken. Eredmény, 2. forduló: Horvátország–Magyaror-
szág 31–27 (17–13). Szerdán játszották: Magyarország–Spanyolor-
szág 32–29.  Az Eurokupában rendszerint azok a csapatok indulnak, 
amelyek már kijutottak a következő Európa-bajnokságra, ezért nem 
vesznek részt a selejtezősorozatban. A magyarok a szlovákokkal 
együtt házigazdái lesznek a 2022-es tornának.

• RÖVIDEN 

Négy székelyföldi érem női ökölvívásban

Becze és Sofron is betalált

A gyengébbik arcát  mutatta a Femina
Döntetlent játszott a székelyudvarhelyi női focicsapat

Mestermérleg 

A lefújást követően a székelyudvarhelyiek edzője, Vágó Attila elismerte, 
tanítványai nem játszottak jól: „Ha minden nyolcadik mérkőzésünk sikere-
dik gyengébbre, akkor nem leszek elkeseredve. Be kell látnunk, ma sokkal 
motiváltabb volt az ellenfelünk, meg is lepett már az első pillanatoktól. A 
lányok küzdöttek, harcoltak, de igazából hiányzott az átütő erő. Az egy 
pontnak ezúttal örülnünk kell, akár lehetett volna rosszabb is. A mi felada-
tunk most az, hogy a soron következő találkozókon a megszokott arcunkat 
mutassuk, amivel eddig eredményesek voltunk”.

Nem tudta otthon tartani a 3 pontot a kék-fehérben játszó székelyföldi együttes   ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A két érmes gyergyói lány 
és edzőjük, Huszár Árpád

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




