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• Hazai környezetben 
zárja a csoportkört 
a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK a férfi kézi-
labda A osztályban. A 
következő körbe már 
továbbjutott az együt-
tes, az egyetlen kérdés 
az, hogy megtartja-e 
csoportjában veze-
tő helyét a csütörtök-
től vasárnapig tartó 
buboréktornán.

JÓZSA CSONGOR

N agy vonalakban minden 
eldőlt a férfi  kézilabda 
másodosztály C csoportjá-

ban. A továbbjutók kiléte biztos: a 
Székely udvarhelyi Szejke SK, a Se-
gesvári VSK és a Kolozsvári U teszi 
meg a következő lépést. Arra a tor-
nára, amely majd az élvonalba való 
feljutásról dönt.

Addig le kell játszani az utolsó 
teremtornát, négy forduló, mely-
nek meccseit a székelyudvarhelyi 
városi sportcsarnokban rendezik. 
A Szejke SK tehát a megszokott 
környezetben léphet pályára, igaz, 

zárt kapuk mögött, nézők nélkül 
rendezik ezen összecsapásokat. 
Az ellenfelek tekintetében igazá-
ból egyetlen húzós mérkőzése lesz 
a Sipos Lóránt által felkészített 
együttesnek, ezt holnap, pénteken 

délután játssza a csoportmásodik 
Segesvári VSK ellen.

„Talán még az is beleférhet, ha ki-
kapunk ezen a meccsen, valószínű, 
akkor sem veszítjük el az első helyet. 
Persze mi azt akarjuk, hogy ezt a 

négy találkozót is megnyerjük. A fi úk 
jól dolgoztak az edzéseken, az utolsó 
tornán is behúztuk a találkozókat. 
Ezen meccssorozat arra ad választ, 
hogy melyik helyről jutunk tovább” – 
mondta el megkeresésünkre a tréner.

Ami az udvarhelyiek keretét ille-
ti, a koronavírusteszten mindenki 
negatív mintát produkált, így be-
vethető. Pál Szilárd térdét a héten 
műtötték, rá ebben az idényben már 
nem számíthat a csapat. A csapatka-
pitány, Komporály Attila személyes 
problémák miatt marad távol.

A torna mérkőzéseit az FRH TV 
közvetíti (5 lejes befi zetést követő-
en nézhetjük a találkozókat), illetve 
szöveges tudósításban kísérhetjük 
fi gyelemmel a Szejke SK összecsapá-
sainak történéseit a klub honlapján, 
a kezilabda.ro-n.

Z ajlik a jégkorong Erste Liga elő-
döntője, amelyben mindkét 

ágon erdélyi csapatok anyaországi 
együttesekkel harcolnak a döntőbe 
jutásért. A négy nyert mérkőzésig 
tartó sorozat első, kedd esti találko-
zóin a Debrecen 4–1-re nyert Brassó-
ban, a Csíkszeredai Sportklub pedig 
5–1-es vereséget szenvedett a Fradi 
otthonában. Jégkorong Erste Liga, 
elődöntő, első mérkőzések: Ferenc-
város–Csíkszeredai Sportklub 5–1 
(2–0, 0–1, 3–0), gólszerzők Hajós 
Roland és Somogyi Balázs 2–2, 
Nagy Gergő, illetve Fodor Csanád; 
Brassói Corona–Debreceni EAC 1–4 
(0–2, 0–0, 1–2), gólszerzők Radim 
Valchař, illetve Jan Delecky 2, Ber-
ta Ákos és Hugo Turcotte. Az egyik 

csapat negyedik sikeréig tartó pár-
harcok második találkozói lapzárta 
után fejeződtek be. A további játék-
napok: március 20., 21. (és ha szük-
séges: március 23., 25. és 27.).

Mestermérleg

Fodor Szabolcs, a Ferencváros ve-
zetőedzője: „Ki kell emelnem az 
emberhátrányos játékunkat, az az 
egész mérkőzésen remekül műkö-
dött. Emellett jól működött a hely-
zetkihasználásunk is, jó megoldáso-
kat választottunk a kapu előtt.”

Jason Morgan, a Sportklub veze-
tőedzője: „Azt hiszem, az első volt a 
legjobb harmadunk az egész eddigi 
idényben. Rengeteg gólhelyzetet 

dolgoztunk ki, amiket viszont nem 
sikerült érvényesíteni, az ellenfe-
lünk pedig gyorsan kihasználta két 
hibánkat. Sokkal szorosabb mérkő-
zés lehetett volna, ha nem hibázunk 
ekkorákat a védekező zónában.”

Dave MacQueen, a Brassó ve-
zetőedzője: „Egyes szakaszokban 
tetszett a játékunk, ugyanakkor hi-
ába volt legalább annyi helyzetünk, 
mint az ellenfélnek, mi nem talál-
tunk be annyiszor. Sok volt az egyé-
ni hiba nálunk, a Debrecen pedig 
szerencsésen kockáztatott.”

David Musial, a Debrecen veze-
tőedzője: „Hatalmas csapatteljesít-
ményt nyújtottunk, plusz kiválóan 
védett a kapusunk.”

Dobos László

A Real Madrid és a Manchester 
City is simán, kettős győzelem-

mel jutott negyeddöntőbe a labda-
rúgó Bajnokok Ligájában, mivel a 
kedd késő esti visszavágón előbbi az 
Atalantát, utóbbi pedig a Borussia 
Mönchengladbachot múlta felül a 16 
között.

BL-nyolcaddöntő, visszavágók: 
Manchester City (angol)–Borussia 

Mönchengladbach (német) 2–0 (2–0), 
gólszerzők De Bruyne (12.) és Gündo-
gan (18.), továbbjutott a Manchester 
City, kettős győzelemmel, 4–0-s ösz-
szesítéssel; Real Madrid (spanyol)–
Atalanta (olasz) 3–1 (1–0), gólszerzők 
Benzema (34.), Ramos (60., bünte-
tőből), Asensio (85.), illetve Muriel 
(83.), továbbjutott a Real, kettős győ-
zelemmel, 4–1-es összesítéssel.

A Chelsea (angol)–Atlético Mad-
rid (spanyol) és a Bayern München 
(német)–Lazio (olasz) találkozók lap-
zárta után fejeződtek be. Múlt héten 
a Borussia Dortmund (német), az FC 
Porto (portugál), az FC Liverpool (an-
gol) és a Paris Saint-Germain (fran-
cia) jutott be a legjobb nyolc közé.

A negyed- és az elődöntő sorsolását 
holnap, pénteken tartják Nyonban.

Erste Liga: hogyan látták az edzők?

Magabiztosan jutott tovább a City és a Real

Kiesés szélén a Fehérvár
A három csíki születésű játékost, Bartalis Istvánt, Sárpátki Tamást és 
Mihály Ákost soraiban tudó Hydro Fehérvár AV19 csapata 1–0-ra kika-
pott a Vienna Capitals otthonában, így már összesítésben 0:3-ra áll az 
egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharcban az osztrák jégkorong-
liga negyeddöntőjében. A párharc pénteken Székesfehérváron folytató-
dik, a Volán győzelmi kényszerben van, máskülönben kiesik.

Mirel Rădoi is koronavírusos
A román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mirel Rădoi is 
elkapta koronavírust – adta hírül a Román Labdarúgó-szövetség. „El-
végeztem a tesztet, és sajnos pozitív lett. Nincsenek tüneteim. Nagyon 
remélem, hogy ez csak egy rossz eredmény, ha nem, akkor legrosszabb 
esetben is a 14 napos időszak végén járok, hogy minél hamarabb neki 
tudjunk fogni a mérkőzések előkészítésének” – áll Rădoi nyilatkozata a 
szövetség közleményében.

• RÖVIDEN 

10.30 Alpesi sí, világkupa, Lenzerheide, Svájc (Eurosport 1)
12.00 Tenisz, WTA-torna, Szentpétervár, Oroszország (Digi Sport 2)
17.00 Tenisz, ATP-torna, Dubaj, Egyesült Arab Emírségek (Eurosport 2) 
17.00 1. Liga: Astra–Botoșani (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport+)
19.55 Labdarúgás, EL: Arsenal–Olimpiakosz (Digi 1, Telekom 1, Look Sport+)
19.55 Labdarúgás, EL: Sahtar–Roma (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
19.55 Labdarúgás, EL: Dinamo Zagreb–Tottenham 
          (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
19.55 Labdarúgás, EL: Molde–Granada (Digi 4, Telekom 4, Look Sport 3)
22.00 Labdarúgás, EL: Milan–Manchester Utd (Digi 1, Telekom 1, Look Sport+)
22.00 Labdarúgás, EL: Rangers–Slavia Prága (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, EL: Villarreal–Dinamo Kijev 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, EL: Young Boys–Ajax (Digi 4, Telekom 4, Look 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  

Első helyen a Szejke, ott is maradna
Hazai pályán a férfi  kézilabda másodosztályban

Férfi kézilabda A osztály, 
C csoport, 4. buboréktorna  

A Székelyudvarhelyi Szejke SK 
mérkőzései: ma 12.40-től a Nagy-
bányai Academiával, pénteken 
18 órától a Segesvári VSK-val, 
szombaton 18 órától a Temesvári 
CNOPJ-vel, vasárnap 18 órától a 
Nagyváradi VSK-val.

A csoport élmezőnye: 1. Szejke SK 
27 pont, 2. Segesvár 24, 3. Kolozs-
vári U 22, 4. Tordai Potaissa II. 15.

Az előző tornán sem tudták 
megállítani az udvarhelyieket

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




