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• Fennállása leg-
jobb évén van túl a 
Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK. A férfi asz-
talitenisz-együttes a 
nemzetközi porondon 
jól teljesített, hazai 
színtéren, a Szuper-
ligában közel volt 
ahhoz, hogy érmet 
szerezzen, az új évad-
ban pedig az élbolyból 
várja a folytatást.

JÓZSA CSONGOR

A legeredményesebb év a 2020-
as volt a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK számára. Még a 

pandémia előtt letudta szereplését 
az Európa Kupában, ahol a legjobb 
nyolc között búcsúzott a Bajnokok Li-
gájából kieső Sporting Lisszabonnal 
szemben. A februári összecsapást kö-
vetően hosszú szünet következett, az 
országos bajnokságot, a Szuperligát 
csak októberben zárták le, a székely-
földiek ötödikek lettek.

Egy hónapra rá pedig már in-
dult a következő szezon. A György 
Szilárd, Sebastian Loso, Lucian Fi-
limon, Cservik Krisztián és Tamás 
Szabolcs által alkotott együttes az 
őszi teremtornát hat győzelemmel 
és egy vereséggel zárta, így hármas 
holtversenyben, az élről várhatják a 
tavaszi folytatást.

György István, az ISK-SZAK edző-
je büszkén összegzett, elmondta, eb-
ben a furcsa évben a klub fennállása 
legjobb eredményét tudja felmutat-
ni. „A profi  szemlélet hozta ezeket. 
Mindenki a csapatnál, edző, játékos, 
támogató rájött, megértette, hogy 
nem szabad kicsiben gondolkodni, 
hanem nagy célokat kell kitűzni és 
elérni. A komoly munkának csak így 
van eredménye.”

A klub nem csupán felnőtt szin-
ten teljesít jól, remek utánpótlás-
sal is rendelkezik. A fi atalok egy 
része a nagyok között, a B osztály-
ban versenyez. Tavaly csupán az 
ifi  1-es korosztályban volt országos 
csapatdöntő, ott ötödikek lettek. A 
3-as korcsoportban az udvarhelyiek 

második kiemeltek voltak – komoly 
éremeséllyel, míg a kisebbeknél ve-
zették az egyéni országos ranglistát.

„Ami igazán fontos, hogy az 
utóbbi években az ifj úságiak szint-
jén nálunk alig volt lemorzsolódás. 
A fi úk megértették, hogy mi a fon-
tos, megtalálták helyüket a klubon 
belül. Az országban alig lehet arról 
beszélni, hogy nevelőegyesületek 
legyenek, nálunk pedig a most feltö-
rekvő nemzedék jelenti a jövőt. Igaz, 
hogy a kiváló eredményekért szük-
séges, hogy kinti asztaliteniszező-
ket hozzunk, de ki merem jelenteni, 
hogy csak udvarhelyi játékosokkal 
jelen pillanatban elérnénk, hogy 
benn maradjunk a Szuperligában” 
– fejtette ki a klub edzője, vezetője.

Ami az idei terveket illeti, az 
ISK-SZAK várja, hogy házigazdája 
legyen az Európa Kupa csoportkö-
rének. A nemzetközi szakszövetség 
két ízben már elhalasztotta az elő-
zőleg kitűzött időpontot, a legújabb 
fejlemények szerint február utolsó 
hétvégéjén a városi sportcsarnok-
ban fogadják az ukrán, portugál és 
horvát ellenfelet.

A Szuperliga tavaszi tornáját feb-
ruár 11–14. között rendezik, az ISK-
SZAK kérte a honi szövetséget, hogy 
Székelyudvarhely legyen ennek a 
helyszíne. A B osztályban az egyik fi -
ókcsapat a feljutásért harcolhat. Ami 
az ifi  bajnokságokat illeti, a szövet-
ség elhelyezte a versenynaptárban a 
kiírásokat, de egyelőre nagyon kicsi 

a valószínűsége annak, hogy a mecs-
cseket le is játsszák.

„Ezt az évet nehéz lesz egyelőre fe-
lülmúlni. Elsősorban azért, mert min-
den egyik napról a másikra változik. 
A nemzetközi porondon minél több 
kört akarunk teljesíteni, itthon pedig 
elcsíp nénk egy érmet” – fogalmazta 
meg a célkitűzéseket György István.

Ami az ISK-SZAK anyagi hátterét il-
leti, több támogató megszűnt vagy egy-
szerűen nem tudta biztosítani az eddi-
gi összegeket, de a klubvezető olyan 
összefogásról beszélt, amely példás: 
ahogy egy ajtó bezárult, újak nyíltak 
meg. Bár kevesebb pénzből kell gaz-
dálkodniuk, bíznak abban, hogy nem 
lesznek nagyobb problémák a csapat-
nál, túlvészelik ezt az időszakot.

Edzésbe állt a Szejke SK
Lejárt a téli pihenő, edzésbe állt Székelyudvarhely férfi kézilabdacsa-
pata, a Szejke SK. A Sipos Lóránt által irányított gárda napi edzésekkel 
az udvarhelyi sportcsarnokban készül a másodosztály folytatására. Az 
A osztályú bajnokság második teremtornája január 21-én kezdődik, a 
helyszín azonban még nem ismert. Az utánpótlás korosztályú udvarhe-
lyi együttesek is elkezdték a foglalkozásokat az új évben. Az országos 
ifibajnokságokat a szakszövetség a tervek szerint – a felnőtt pontva-
dászathoz hasonlóan – buborékrendszerben szervezi.

Tartalékosan érkeznek a bukarestiek Pestre
A Bukaresti CSM női kézilabdacsapatának sok sérültje van a Ferencvá-
ros elleni szombati Bajnokok Ligája-meccs előtt, Adrian Vasile, a román 
együttes vezetőedzője ennek ellenére optimista és bízik a győzelem-
ben. A román együttes nem számíthat a szerb beálló, Dragana Cvijic, 
a balátlövő Alexandrina Barbosa és Bianca Bazilu, valamint a fiatal 
román irányító, Denisa Vâlcan játékára.

• RÖVIDEN 

8.30 Tenisz, WTA-torna, Abu Dhabi (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
15.30 Férfi kosárlabda: Pitești–Galac (Digi Sport 3, Look Sport)
17.15 Férfi kosárlabda: Konstanca–Nagyvárad (Digi Sport 3, Look Sport)
18.00 Labdarúgás, török bajnokság: Fenerbahce–Alanyaspor (Look Sport+)
18.15 Férfi kosárlabda: Nagyszeben–Târgu Jiu (Digi Sport 3)
20.30 Labdarúgás, portugál bajnokság: Nacional–Sporting (Look Sport+)
20.45 Férfi kosárlabda: Voluntari–Temesvár (Digi Sport 3)

• 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  

A MOL Fehérvár FC labdarú-
gócsapatában folytatja pá-

lyafutását Dárdai Palkó, a korábbi 
magyar szövetségi kapitány Dárdai 
Pál legidősebb fi a. Az OTP Bank 
Liga második helyén álló klub hon-
lapjának a Hertha BSC-től érkező, 
jobb és bal szélen egyaránt bevet-
hető 21 éves középpályás elmondta, 

édesapja sosem szólt bele pályafu-
tásába, most sem tette, az ő dön-
tése volt, hogy Székesfehérvárra 
igazolt. 

Palkó, aki az U18-as, az U19-es 
és az U20-as német válogatottban 
is pályára lépett, az egyik legjobb 
futballiskolát járta végig, és már 
a Bundesligában is bemutatko-

zott. „Komoly hagyományokkal 
rendelkező, igazi futballcsaládból 
származik. Fiatal kora ellenére 
biztosan megfelelő versenyhely-
zetet tud teremteni a csapaton be-
lül, ráadásul ballábas, pontrúgó 
játékosról van szó” – nyilatkozta 
róla Kovács Zoltán, a fehérváriak 
sport igazgatója.

A szatmári Gyenes Emánuel ka-
tegóriájában a hatodik, a mo-

torosok összetett versenyében az 
50. helyen zárta a szaúd-arábiai Da-
kar-rali harmadik szakaszát. Gyenes 
a motorosok összetett versenyében a 
37. pozíciót foglalja el.

43. Dakar-rali, 3. szakasz, Va-
di ad-Davaszir–Vadi ad-Davaszir 
(403 km). Autósok: 1. Nasszer al-At-
tijah, Matthieu Baumel (katari, fran-
cia, Toyota Hilux) 3 óra 17:39 perc, 2. 
Lategan, Cummings (dél-afrikai, To-
yota Hilux) 2:27 perc hátrány, 3. Pe-

terhansel, Boulanger (francia, Mini 
John Cooper Buggy) 4:05 p h., ... 42. 
Szalay Balázs, Bunkoczi László (ma-
gyar, Opel Grandland X) 1 ó 22:14 ó 
h. Az állás: 1. Stéphane Peterhansel 
10 óra 39:02 perc, 2. Al-Attijah 5:09 
p h., 3. Serradori, Lurquin (francia, 
belga, Buggy) 26:21 p h., ... 51. Szalay 
23:24:34 ó h. 

Motorosok: 1. Toby Price (auszt-
rál, KTM) 3 óra 33:23 perc, 2. Bena-
vides (argentin, Honda) 3:16 p h., 3. 
Walkner (osztrák, KTM) 4:36 p h., 
... 50. Gyenes Emánuel (romániai, 

KTM) 1 ó 03:07 p h., , ... 77. Saghmeis-
ter Gábor (szerbiai, KTM) 2 ó 13:09 ó 
h. Az állás: 1. Skyler Howes (ameri-
kai, KTM) 12:05:48, 2. De Soultrait 
(francia, Husqvarna) 28 mp h., 3. 
Price (ausztrál, KTM) 52 mp h., ... 37. 
Gyenes 1:56:02 ó h., ... 82. Saghmeis-
ter 8:05:33 ó h. 

Lapzárta után fejeződött be a 
Vadi Ad-Davaszir és Rijád közötti 
4. etap (337 km), ma pedig a Rijád–
Buraidah szakasz (419 km) vár a me-
zőnyre.

Horváth Bálint Ottó

Gyenes kissé visszaesett a rangsorban

Dárdai Palkó Fehérváron folytatja

Furcsa évben páratlan eredmények
Felállna a Szuperliga dobogójára a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK
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