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• Háromszori nekifu-
tásra sikerült, hogy 
az ország élvonalá-
ba kerüljenek. Első 
idényükben az volt 
a célkitűzés, hogy 
ne essenek ki. Ezzel 
szemben magukat is 
meglepték azzal, hogy 
nemhogy számolgatni-
uk nem kellett, hanem 
az éremért játszhattak 
a legvégén. A Székely-
udvarhelyi Septimia 
Sport Klub bowling-
csapatánál nem csak 
a jelen a fontos, nagy 
szerepet szánnak a fel-
törekvő nemzedéknek, 
a fiataloknak is.
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M ajdnem másfél évvel ez-
előtt számoltunk be arról, 
hogy a székelyudvarhelyi 

bowlingcsapat bejutott az ország 
élvonalába, a Szuperligába. Ez iga-
zán „nehéz szülés” volt, hiszen a 
gárda ezt megelőzően három ízben 
nagyon közel volt ehhez a lépéshez, 
rendre pár ponttal maradt le a má-
sodosztályba való feljutástól. 2019 
szeptemberében nekivágtak az új ki-
hívásnak. „Teljesen más szintet kép-
visel a Szuperliga. Ezt hallomásból 
tudtuk, készen álltunk ahhoz, hogy 
megtapasztaljuk saját bőrünkön. 
Nem is lehetett más a célunk, mint 
hogy a tagságunkat a legjobbak kö-
zött megtartsuk. Nehéz, fura szezon 
volt” – kezdte el értékelését a klub 
vezetője, egyben játékosa, Verzár 
Lóránt.

A román szakszövetség ez idáig 
az évadokat szeptembertől májusig 
rendezte – csakhogy a 2019–2020-
ast átírta a pandémia. A mezőny 
négy fordulót tudott le, következett 
a székelyudvarhelyi torna, amikor 
a versenybizottságnak úgy kellett 
döntenie, hogy megszakítja a kiírást. 
A csapatok közös elhatározása volt, 
hogy ne függesszék fel a szezont, 

hanem próbálják meg befejezni. 
„Épp a félidőnél jött a kényszerszü-
net. Közben tartottuk a kapcsolatot 
a többiekkel, végül megreformáltuk 
a lebonyolítást, hiszen csapat nem 
játszhatott csapat ellen a járvány 
miatt kialakult szabályozás miatt. 
A bowling amúgy is egyéni sportág, 
így nagyjából arról szólt a bajnokság 
második fele, hogy az egyéni telje-
sítmények döntöttek” – fejtette ki 
Verzár.

Az alapszakasz utolsó fordulója 
igazán izgalmasra sikerült, az élen 
álló három klub elhúzott, a többiek 
pedig egy bolyban küzdöttek, hogy 
ki kerül a felsőházba, illetve kik 
folytatják az alsóházban. A végső 
számolgatásnál a Septimia SK-nak 
volt több pontja, azaz bekerültek az 
országos döntőbe. „Ez óriási megle-
petés volt, leginkább a mi kis lelkes 
együttesünk számára. Mi már azzal 
voltunk elfoglalva, hogy a selejte-
zőket ússzuk meg. Olyan jól kijött 
a lépés, hogy mehettünk az érme-
kért játszani. Mi tagadás, nem sok 
esélyünk volt három olyan gárdá-
val szemben, akik jóval erősebbek. 
Mégis ott volt, hogy megszerezzük 
a bronzérmet, aztán meg kellett 
elégednünk a negyedik hellyel, ami 
így is remek eredménynek számít” – 
mondta a klubvezető.

A koronavírus-járvány miatt 
egyébként a szakszövetség úgy dön-
tött, hogy a soron következő idé-
nyeket már januártól decemberig 

szervezi – nemsokára kiírják az új 
bajnokság kezdését. A Szuperligá-
nak tavaly tagja volt két másik szé-
kelyföldi együttes, a csíkszeredai és 
a sepsiszentgyörgyi, ők nem tudták 
elkerülni a kiesést.

Két csapattal szerepelnének

Három éve a Román Bowlingszövet-
ség elindított egy programot, amely 
az ifj úsági játékosok kinevelését cé-
lozta meg. Ezt a székelyudvarhelyi-
ek az első pillanattól megragadták 
– igaz, hogy elmondásuk szerint a 
szakszövetség csak pár hónapig fo-
lyósította az összeget. A fi atalok to-
borzása folyamatos volt, most már 
arra a szintre jutottak el, hogy négy 
ifj úsági játékosuk bemutatkozott a 
felnőttek között.

„Mindig is kacérkodtunk azzal a 
gondolattal, hogy két együttest ne-

vezzünk be. Az egyik a legjobbak 
között szerepelne, a másik pedig 
amolyan fi ókcsapat szerepet töltene 
be. Itt a fi atalok rengeteg tapasztala-
tot szerezhetnének, hiszen ennek a 
sportágnak is ez a fejlődési kulcsa. 
Most készen állunk arra, hogy ez 
meglegyen, több mint tíz, 12–17 éves 
gyerek jár rendszeresen edzésekre” 
– vázolta fel a jövőképet Verzár Ló-
ránt.

Az elmúlt évben a Septimia SK 
kezdeményezésére megszervezték 
az első ifj úsági országos bajnoksá-
got. A hatfordulós kiírásban tarol-
tak az udvarhelyi és a csíkszeredai 
sportolók – a két klubnak erős az 
utánpótlása, rajtuk kívül még két fő-
városi bowlingozó jutott be a végső 
küzdelembe.

Amikor a jövőről kérdeztük a 
klubvezetőt, elmondta, 2021-re az 
alapcél, hogy a felnőtt csapat ott 

legyen a legjobb négy mezőnyében, 
akár a dobogóra is felállnának. 
Sokkal fontosabb viszont az egyé-
ni megmérettetés, főképp az, hogy 
játékosaik eljussanak a világverse-
nyekre. A klub erős a női szakág-
ban, illetve gyerek és ifj úsági szin-
ten. A jelen állás szerint áprilisban 
Hollandiában rendezik az ifj úsági 
bowling Európa-bajnokságot. Itt a 
romániai küldöttséget csak a szé-
kelyudvarhelyi klub játékosai al-
kotják. A nőknél idén vébét rendez-
nek, itt a lány kategóriában lesznek 
érdekeltek a Septimia SK-játékosok. 
Ez szép jövőt vetít előre.

Helyi szinten népszerűsítették

Az elmúlt időszak nem igazán ked-
vezett a sportoknak, így a Septimia 
SK megpróbálta helyben népszerű-
síteni a bowlingot. Amikor lehetett, 
házi versenyeket rendeztek, decem-
berben meg tudták tartani a hagyo-
mányos Karácsony Kupát, amelyre 
sokan neveztek be az egész ország-
ból. Öt kategóriában mérték össze 
erejüket a bowlingozók.

Ami a székelyudvarhelyi klub 
anyagi hátterét illeti, eddig nagy-
részt önerőből oldották meg a ki-
szállásokat, a versenyeztetéseket, 
illetve a sportfelszerelések beszer-
zését. A klubvezető elmondta, a 
rendelkezésükre álló keret beha-
tárolja a lehetőségeket. „Sosem 
siránkoztunk, megoldottuk a fel-
merült problémákat. Elértünk egy 
olyan szintre, amikor már el kell 
gondolkodnunk, hogy a fejlődés 
szempontjából nagyobb költség-
vetésre van szükségünk. Főképp 
ahhoz, hogy a fi atalok ne szenved-
jenek hiányt. Ehhez jól jönne az 
edzőtáboroztatás, a minél több ver-
senyen való részvétel. Székelyud-
varhely nevét visszük mindenhová. 
Az biztos, hogy elkel mindenkinek 
a segítsége” – zárta a beszélgetést 
Verzár Lóránt.

Éremért guríthattak
Eredményes évet zárt az udvarhelyi bowlingcsapat

A Székelyudvarhelyi Septimia SK játékoskerete 
(felnőttek és ifik) 
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