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• Csütörtöktől vasárnapig a székelyudvarhelyi sportcsarnok ad otthont 
az asztalitenisz-élvonal alapszakaszbeli visszavágójának. Mind a férfi, 
mind a női szakágnál kialakul a rájátszás felső- és alsóháza. A házigazda 
ISK-SZAK kedvező helyről, a dobogóról várja a találkozókat, a székelyföl-
diek célja, hogy bejussanak az elődöntőbe.

JÓZSA CSONGOR

A z előző kiírásokban mind-
kétszer az ötödik helyen zárt 
a Székelyudvarhelyi ISK-

SZAK a férfi  asztalitenisz Szuperli-
gában. Ezúttal közel áll ahhoz, hogy 
az érmes helyekért harcoljon, hiszen 
az őszi tornán remekül teljesítettek 
a fi úk: hat győzelemmel és egy ve-
reséggel a tabella második helyéről 
várják a hazai, tavaszi tornát. Az 
élbolyban azonos pontszámmal – 
körbeverték egymást – áll a Pristavu 
Câmpulung, az Udvarhely és a Bu-
karesti Steaua. Az oda-visszavágók 
után az első négy helyezett a dobo-
góért küzd meg, a többiek pedig az 
alsóházban folytatják.

„Százötven százalékon teljesítet-
tünk az első tornán, remek játékkal 
sok pontot gyűjtöttünk. Sikerült 
elérnünk, hogy itthon legyen az 
alapszakasz második tornája, így ez 
pluszmotiváció, hogy elérjük a felső-
házi folytatást. Kemény hét párharc 
vár ránk, ahol minden egyes pont, 
szett, meccs számítani fog. Azért 
küzdünk, hogy a legvégén felállhas-
sunk a dobogóra, Székelyudvarhely-

nek érmet szerezzünk” – mondta el 
megkeresésünkre az ISK-SZAK veze-
tője, edzője, György István.

A tréner ugyanazzal a három 
asztaliteniszezővel számol, akik 
az első tornát végigjátszották: Se-
bastian Loso, György Szilárd és 
Lucian Filimon. Amennyiben szük-

séges lesz, csereként bevethető Ta-
más Szabolcs. A vajdasági Cservik 
Krisztián ezúttal nem lesz a ke-
retben, ugyanis szerb élvonalbeli 
együttesével játszik fontos meccset 
ezen a hétvégén.

„Sajnos zárt kapuk mögött zaj-
lanak a mérkőzések, a sportszere-

tők nem lehetnek a lelátón. Minden 
résztvevőnek, játékosnak, edzőnek, 
játékvezetőnek koronavírustesztet 
kell végeznie, buborékrendszerben 
zajlik az egész rendezvény. A mi 
mérkőzéseinket a klub Facebook-ol-
dalán és YouTube-csatornáján le-
het élőben követni. A szombati és 
vasárnapi versenynaptól pedig a 
Looksport TV is élőben közvetíti a 
meccseket” – tette hozzá György 
István.

A férfi  szakág másik székelyföl-
di résztvevője a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi-SIC, a háromszékiek újoncok a 
mezőnyben, a hatodik helyről várják 

a folytatást, számukra az élvonalban 
maradás a cél.

Férfi asztalitenisz Szuperliga, 
alapszakasz, tavaszi torna

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK 
mérkőzései: csütörtökön 12 órától a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC-kel,18 
órától a Konstancai Topstarral, pén-
teken 12 órától a Besztercei VSK-val, 
18 órától a Voința Câmpulunggal, 
szombaton 12 órától a CS Mioveni-
nyel, 18 órától a Bukaresti Steauával, 
vasárnap 12 órától a Pristavu Câm-
pulunggal.

C élegyenesben van a jégkorong 
Erste Liga alapszakasza, két hét 

alatt eldől, hogy melyik csapatok jut-
nak a rájátszásba és ki melyik helyről 
választhat negyeddöntős ellenfelet. 
Az alapszakasz rangsorának kiala-
kulása szempontjából nagy jelentő-
séggel bírnak a Csíkszereda–Brassó 
találkozók, melyek közül kettőt Csík-
szeredában rendeztek, a következő 
kettőnek pedig a Cenk alatti város jég-
csarnoka ad majd otthont. Jégkorong 
Erste Liga, egyben román bajnoki: 
Csíkszeredai Sportklub–Brassói 
Corona 4–3 – hosszabbítás után 
(1–0, 1–1, 1–2, 1–0), gólszerzők John 
Anthony Combs, Colton Yellow Horn, 
Láday Tamás és Judd Blackwater, il-
letve Trancă Dániel, Molnár Zsombor 

és Radim Valchar. A második Sport-
klub–Corona meccs lapzárta után 
fejeződött be, a harmadikat és a ne-
gyediket pedig Brassóban rendezik, 
szombaton és vasárnap 18.30 órától.

A kedd esti meccs után a Sport-
klub vezetőedzője szerint csapata 
nagyszerű győzelmet aratott, és ez 
önbizalmat ad a folytatásra. „Tud-
tuk, hogy egy érzelmekkel teli mér-
kőzés lesz. Keményen küzdöttek 
egymásért a fi úk, aminek az eredmé-
nye, hogy végig mi vezettünk a talál-
kozón. Bár kiegyenlített az ellenfél, 
erősnek érzem a csapatösszhangot” 
– mondta el Jason Morgan.

A Corona vezetőedzője, Dave 
MacQueen szerint kiváló összecsa-
pás volt két kiváló csapat között. 

„Az első harmadban nem sikerült 
felpörögnünk annyira, mint az el-
lenfélnek, csak a második húsz 
perctől kezdtünk igazán jól játsza-
ni. Dicséret illeti a srácokat a játék 
utolsó felében szerzett két gólért. Az 
elmúlt hónapban leginkább az első 
harmaddal voltak gondjaink. Nem 
szabad hagynunk, hogy az ellenfél 
térdre kényszerítsen az elején” – 
hangsúlyozta MacQueen.

Az Erste Liga állása: 1. FTC-Tele-
kom 66 pont, 2. Csíkszeredai Sport-
klub 62, 3. Brassói Corona 62, 4. Deb-
receni EAC 57, 5. MAC HKB Újbuda 
56, 6. Újpesti TE 51, 7. Gyergyói HK 
49, 8. Opten Vasas HC 26, 9. Fehérvá-
ri Titánok 23, 10. Dunaújvárosi Acél-
bikák 19. (Dobos László)

F ucsovics Márton három mér-
kőzéslabdát hárítva legyőzte 

a háromszoros Grand Slam-bajnok 
svájci Stan Wawrinkát az ausztrál 
nyílt teniszbajnokságon. Férfi-
ak, 2. forduló (a 32 közé jutá-
sért): Fucsovics Márton–Stan 
Wawrinka (svájci, 17.) 7:5, 6:1, 
4:6, 2:6, 7:6.

A nők versenyén a második he-
lyen kiemelt román Simona Halep 
nagy csatában, szetthátrányból for-
dítva, két és fél óra játék után győzte 
le a hazai közönség előtt szereplő 
ausztrál Ajla Tomljanovicot (4:6, 6:4, 
7:5). Továbbjutott Sorana Cârstea is, 
aki a cseh Petra Kvitovát győzte le 
(6:1, 1:6, 6:1), Babos Tímea viszont 

kiesett, az orosz Anasztaszija Pota-
povától szenvedett vereséget (6:2, 
6:4) a második körben.

A legjobb 32 között Fucsovicsra 
a kanadai Milos Raonic vár, Halep 
ellenfele az orosz Veronyika Kugyer-
metova lesz, Cârstea pedig újabb 
cseh játékos, Marketa Voudrousova 
ellen lép majd pályára. (D. L.)

7.00 Tenisz, Grand Slam-torna, Australian Open (Eurosport 1, Eurosport 2)
12.00 Alpesi sí, világbajnokság, Cortina d’Ampezzo, Olaszország 
          (Eurosport 2)
15.00 Labdarúgás, Román Kupa: Viitorul Pandurii Tg. Jiu–Gaz Metan 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
17.45 Labdarúgás, Román Kupa: Temesvári Poli–Astra 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Szeged–Porto 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2) 
19.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Breszt–Kielce (Digi Sport 4)
20.30 Labdarúgás, Román Kupa: Botoșani–Craiova 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
21.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Zagreb–Barcelona (Digi Sport 2)
21.45 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája: Celje–Veszprém 
          (Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa: Bilbao–Levante (Telekom Sport 2)
22.00 Golf, PGA-körverseny, Del Monte Forest (Eurosport 2)

• 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  

Barcelonában is kikapott a Veszprém
A Telekom Veszprém 37–30-ra kikapott a Barcelona otthonában a férfi 
kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójából kedd 
estére halasztott mérkőzésen. A két csapat múlt csütörtöki, veszprémi 
meccsét 37–34-re nyerte meg a spanyol csapat. A Veszprém sorozat-
ban az ötödik tétmérkőzésén maradt nyeretlen. Eredmény, csoport-
kör, a 10. fordulóból elhalasztott mérkőzés, B csoport: Barcelona 
(spanyol)–Telekom Veszprém 37–30 (15–15). A hat győzelemmel, 
egy döntetlennel és három vereséggel a B csoport második helyén 
álló veszprémiek ma este a szlovén RK Celje PL otthonában folytatják 
szereplésüket a BL csoportkörében. Az A csoportban két sikerrel és 
öt vereséggel hatodik helyezett MOL-Pick Szeged szintén ma este a 
portugál FC Portót fogadja.

• RÖVIDEN 

Halep és Fucsovics is a legjobb 32 között

Brassóban folytatódnak a hokirangadók

Kiszerválná  a felsőházat az ISK-SZAK
Székelyudvarhelyre érkeznek az ország legjobb asztaliteniszezői

Nagyüzem lesz a városi sportcsarnokban   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




