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Hat gólt lőtt 
az SZFC a Kézdinek
Folytatják az egy csoportban 
szereplő székelyföldi együtte-
sek a felkészülést a labdarúgó 
3. Liga tavaszi szezonjára, 
ezúttal a Kézdivásárhelyi SE 
volt a házigazda, szombaton 
délben a Székelyudvarhelyi 
FC-t fogadta, és fél tucat gólt 
kapott. Felkészülési mérkőzés: 
Kézdivásárhelyi SE–Székely-
udvarhelyi FC 0–6 (0–2), 
gólszerzők Szfárli (30.), Szőcs 
(45.), Hodgyai (73.), Turcu (75.), 
Barta (79.), Vékás (88.). SZFC: 
Moroz – Simó, Berkeczi, Mitra, 
Negotei, Bálint, Sütő, Ţepeş, 
Szfárli, János, Szőcs. Játszott 
még: Marucza, Barta, Csala, 
Vékás, Turcu, Hodgyai. Az 
SZFC számára igazi erőfelmérő 
következik, szerdán 12 órától 
az 1. ligás Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK-val játszik újabb 
felkészülési mérkőzést.

Djokovic 
kilencedszer bajnok
A világelső Novak Djokovic 
saját rekordját tovább javítva 
kilencedszer nyerte meg a férfi 
egyes küzdelmeit a melbourne-i 
ausztrál nyílt teniszbajnoksá-
gon, mivel a vasárnapi döntő-
ben 7:5, 6:2, 6:2-re legyőzte az 
orosz Danyiil Medvegyevet. A 
női egyes küzdelmein a japán 
Oszaka Naomi diadalmasko-
dott, miután a döntőben két si-
ma szettben (6:4, 6:3) legyőzte 
az amerikai Jennifer Bradyt.

Búcsúzott a magyar 
és a román bajnok is
A magyar bajnok Berettyóúj-
falu és a Romániát képviselő 
Galaci United számára is a 
nyolcaddöntő jelentette a 
végállomást a futsal Bajnokok 
Ligájában, mindkét csapat 
ötgólos vereséget szenvedett. 
Teremlabdarúgó BL, nyolcad-
döntő: Benfica (portugál)–Me-
zei-Vill FC Berettyóújfalu 5–0 
(2–0), Kairat Almaty (kazahsz-
táni)–Galaci United 6–1 (2–0). 
A nyolcas döntőt a tervek 
szerint Minszkben rendezik, 
április 28. és május 3. között.

Grozav góljaival 
győzték le Fehérvárt
A sereghajtó Diósgyőri VTK 
hátrányból fordítva a román 
Gheorghe Grozav mesterhárma-
sával győzött a MOL Fehérvár 
otthonában a labdarúgó OTP 
Bank Liga 22. fordulójában. A 
fehérváriaknak ezzel tovább 
nőtt a hátrányuk az éllovas 
Ferencvárossal szemben. 
OTP Bank Liga, 22. forduló: 
MTK–Mezőkövesd 0–0, ZTE 
FC–Újpest FC 3–0 (1–0), MOL 
Fehérvár FC–DVTK 1–3 (1–0), 
FTC–Honvéd 1–0 (0–0), Bu-
dafok–Puskás Akadémia 0–3 
(0–1). A Paks–Kisvárda  mérkő-
zés lapzárta után fejeződött be.
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T riatlon- és duatlonversenyeknek 
ad otthont pénteken, február 26-

án a Tolvajos-tető és Hargitafürdő.
A verseny kezdeményezője és szer-

vezője, Alexandru Koncz emlékezte-
tett, román vonatkozásban 2016-ban 
került sor az első téli triatlonverseny-
re Ausztriában, ahol ő képviselte az 
országot. Több verseny keretében 
hazahozták a versenysorozatot, így 
már Európa- és világbajnokságot is 

szerveztek Romániában. A Vo2Max 
Sportklub elnöke közölte, a triatlon 
három sportágból áll – terepfutás, 
kerékpározás és sífutás –, a duatlon 
esetében pedig a sífutás helyett terep-
futás szerepel a programban.

Miklós Edit társszervező ismer-
tette a verseny részleteit. A futás 1 
kilométeres, kör alakú pályán fogja 
kezdetét venni, kategóriánként elté-
rő számú kör teljesítésével, miután 

a versenyzők kifejezetten terepre 
alkalmas kerékpárokkal vágnak ne-
ki a Tolvajos-tetőtől Hargitafürdőre 
vezető 5,8 kilométeres szakasznak, 
végül a sífutás következik, kijelölt 
pályán, ahol szűk kanyarok, emelke-
dők és lejtők fogják próbára tenni a 
versenyzőket” – részletezte az Olim-
pik Egyesület elnöke. A sportolóknak 
a rajt pillanatában védőmaszkot kell 
viselniük, amelytől pár méter után, 

egy erre kijelölt helyen megszabadul-
hatnak, a verseny végeztével pedig 
ismét kötelező lesz a maszkviselés.

Benevezésre csak online van le-
hetőség, a https://triatlonromania.
ro/ oldalra kattintva, a határidő feb-
ruár 23., a nevezési díj pedig 70 lej. A 
verseny napján, pénteken 9.30 és 12 
óra között útlezárás lesz a Hargita-
fürdő felé vezető megyei úton.

K. A.

A hétvégén rendezték a teremlab-
darúgó Román Kupa nyolcad- és 

negyeddöntőit, a mérkőzéseken nem 
borult a papírforma, az esélyes csa-
patok jutottak be a négyesdöntőbe. A 
Gyergyószárhegyen rendezett tornán 
a Gyergyói Inter nagy csatában verte 
a Simándi Sólymokat, a kupaálmok-
nak az 1. ligás Luceafărul Buzău ve-
tett véget. A focșani-i csoportban a 
Kézdivásárhelyi SE a szünetben még 
három góllal vezetett a Club Sportiv 

Local Sportul Ciorăști ellen, ám a 
szünetet követően padlóra került és 
kiütéses vereséget szenvedett, ebből 
a kvartettből a Dévai Autobergamo 
könnyedén jutott a legjobb négy kö-
zé. A hazai pályán játszó Csíkszere-
dai Imperial Wet sem botlott, előbb 
kiütéses győzelmet aratott Jászvásár 
felett, majd tegnap délután kettővel 
verte Temesvárt. A Marosvásárhelyi 
VSK–FK Székelyudvarhely és a Fut-
sal Ceahlăul Piatra Neamț–Galaci 

United mérkőzéseket, illetve a két 
párharc győztesének csatáját a hét-
végén Székelyudvarhelyen rendezik, 
mivel a galaciak a Bajnokok Ligájá-
ban szerepeltek.

Teremlabdarúgó Román Ku-
pa, nyolcaddöntő: Csíkszeredai 
Imperial Wet–Jászvásári Futsal 
Poli 14–1 (3–1), Temesvári CFR–
Kolozsvári CFF Clujana 6–1 (6–0); 
CSLS Ciorăști–Kézdivásárhelyi SE 
10–6 (1–4), Gyergyóremetei Ke-

reszthegy–Dévai Autobergamo 
2–6 (0–2), Metropolitan Ișalnița–Lu-
ceafărul Buzău 2–8 (0–5), Gyergyói 
Inter–Simándi Sólymok 5–4 (2–3). 
Szombaton 12 órától Marosvásárhe-
lyi VSK–FK Székelyudvarhely, míg 
14 órától Ceahlăul Piatra Neamț–
Galaci United mérkőzést rendeznek. 
Negyeddöntő: CSLS Ciorăști–Déva 
2–8 (1–4), Gyergyói Inter–Luceafă-
rul Buzău 2–6  (1–2), Temesvári 
CFR–Imperial Wet 3–5 (1–3).

Rangos versenyek Hargitafürdőn

Egy hely maradt kiadó a négyesdöntőben

• Két könnyed, valamint 
egy munkás győzelmet 
aratott, százszázalékosan 
zárta a hazai környezet-
ben rendezett buboréktor-
nát a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK. Ezekkel a sike-
rekkel megerősítette veze-
tő helyét a férfi kézilabda 
A osztály C csoportjában.

JÓZSA CSONGOR

P éntektől vasárnapig a szé-
kelyudvarhelyi városi sport-
csarnok adott otthont a férfi  

kézilabda másodosztályos bajnokság 
C csoportbeli harmadik tornájának, 
azaz a csoportkör visszavágóiból há-
rom fordulót játszott le a mezőny. A 
Székelyudvarhelyi Szejke SK együt-
tese ezekből a párharcokból kettőn 
toronymagas esélyes volt, a szombati 
játéknap volt számára nagyon fontos. 
A papírforma érvényesült is ezen a 
két mérkőzésen, a Tordai Potaissa fi -
ókcsapatát, valamint a Temesvári Po-
li CSU-t – amely szintén az élvonalbe-
li bánsági gárda utánpótláscsapata 
– nagyon simán gyűrte le. Ezeken a 
párharcokon az edző, Sipos Lóránt az 
egész keretét forgathatta, mindenki-
nek megadta a lehetőséget a játékra.

A Kolozsvári U elleni összecsapás 
kicsit másabb volt, azzal a csapattal 
vették fel a harcot, amelytől az eddi-
gi egyetlen vereséget könyvelték el, 
az odavágók során a kincses város 
együttese 26–24-re nyert ellenük. A 

két fél csatája az elején fej fej mellett 
haladt, a 10. percben 5–5 volt az állás, 
innen a házigazdák ragadták maguk-
hoz az irányítást és csikartak ki egy 
kis előnyt, 8–5-re, majd a 21. percben 
13–9-re vezettek. Az U azonban nem 
adta fel, a pihenőig sikerül kiegyenlí-
tenie (16–16). A második félidőben is a 
Szejke SK volt aktívabb és pontosabb, 
ezúttal is összehozott egy hatgólos 
előnyt, a 44. percben 25–19-re vezetett. 
A forgatókönyv viszont ezúttal is ha-
sonló volt, mint az első felvonásban, 
kihasználva a támadásbeli megtorpa-
násokat a kolozsvári gárda szorossá 
tette a végjátékot, az 54. percre feljött 

egyre (27–26). Fordítani azonban nem 
tudott, a székelyudvarhelyiek Kompo-
rály Attila remek játékával nyertek, ez-
zel pedig visszavágtak az U-nak.

A bezsebelt három diadallal a 
Szejke SK megerősítette vezető he-
lyét a másodosztály C csoportjának 
élén, ezáltal biztosan ott lehet a 
következő körben, az élvonalbeli 
feljutásért rendezendő elődöntő tor-
nán – de addig is még rendeznek egy 
tornát a csoportkörben.

Férfi  kézilabda A osztály, C cso-
port, harmadik buboréktorna. 8. 
forduló: Székelyudvarhelyi Szej-
ke SK–Tordai Potaissa II. 43–21 

(20–12), gólszerzők Hadnagy 8, Csibi, 
Komporály 6–6, Szabó, Katona, Kó-
nya 4–4, Mihály, Tófalvi 3–3, Tăuțe-
an 2, Pál, Jére, Fekete 1–1. 9. forduló: 
Szejke SK–Kolozsvári U 31–28 (16–
16), gólszerzők Komporály 11, Fekete 
4, Szabó, Kónya, Jére, Csibi 3–3, Pál 
2, Tăuțean, Tófalvi 1–1. 10. forduló: 
Szejke SK–Temesvári Poli CSU 35–
23 (20–10), gólszerzők Kónya, Kom-
porály 6–6, Csibi 5, Tăuțean, Katona 
4–4, Mihály, Fekete, Szabó 2–2, Pál, 
Jére, Palatka, Tófalvi 1–1.

A csoport élmezőnye: 1. Szejke SK 
27 pont, 2. Segesvári VSK 24, 3. Ko-
lozsvári U 22.

Menetel a Szejke SK
Kézilabda másodosztály: magabiztosan nyert az udvarhelyi csapat
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