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• A pandémia miatt 
négy alkalommal ha-
lasztották el a férfi 
asztalitenisz Európa 
Kupa idei kiírásának 
csoportkörét. Hétvégén 
játsszák a mérkőzése-
ket, az egyik helyszín 
Székelyudvarhely, aho-
vá az ukrán bajnokcsa-
pat, valamint a horvát 
ezüstérmes érkezik. A 
helyi ISK-SZAK együt-
tese a továbbjutást 
célozza meg.

JÓZSA CSONGOR

S zombaton és vasárnap játsz-
szák a mérkőzéseket – bubo-
réktornában, így nem lehetnek 

nézők a helyszínen. A csoport negye-
dik tagja, a portugál Toledos visszalé-
pett. Két csapat jut a következő körbe, 
a döntő tornára, ahol már a Bajnokok 

Ligájából búcsúzó klubok is csatla-
koznak a mezőnyhöz.

Tegnap sajtótájékoztatón Gálfi  
Árpád, Székelyudvarhely polgármes-
tere elmondta, bizonyíték, a komoly 
munka gyümölcse, hogy a város ismét 
felkerült Európa és a világ sporttérké-
pére: „Az ISK-SZAK hozzáállása, erő-
feszítése kellett, hogy ismét eljussanak 
eddig, ezt pedig nekünk támogatnunk 
kell. Igaz, hogy jelenleg még nincs a 

városnak költségvetése, de a tanács 
fontosnak tartotta, hogy megszavaz-
zon egy keretösszeget erre a tornára, 
az udvarhelyi csapat nemzetközi sze-
replésére. Nem lehetünk a helyszínen, 
de remélem, hogy online nagyon so-
kan követjük majd az eseményt.”

A Hargita Megyei Tanács alelnö-
ke, Bíró Barna Botond kifejtette, öröm 
számára, hogy az elmúlt években 
úgy tudtak megjelenni az esemény 

plakátján, hogy a megyei és a városi 
címer egymás mellett van: „Jó példa 
ez arra, hogy ha egy munkához oda-
állunk, támogatjuk, akkor van poten-
ciál, hogy európai színvonalra emel-
jük. Ez esetben ilyen az udvarhelyi 
asztalitenisz. Jelen pillanatban a leg-
sikeresebb sportág, egyre nagyobb a 
közössége és a közönsége.”

Ami a menetrendet illeti, szomba-
ton 14 órától előbb az ukrán Fortune 

Kijev és a horvát Libertas Marinkolor 
csap össze, majd 19 órától az Udvarhe-
lyi ISK-SZAK az ukránokkal, vasárnap 
10 órától pedig az ISK-SZAK–Marin-
kolor párharcot rendezik. Az első két 
helyezett jut tovább a következő körbe.

„Három évvel ezelőtt indultunk 
el a második számú európai kupa-
porondon, egyre szebb sikereket 
értünk el, tehát nem csak egy fellán-
golás volt az egész. Célunk a tovább-
jutás. Két erős ellenféllel küzdünk 
meg, az ukránok ellen a tavalyi ki-
írásban 3–2-re nyertünk, valószínű, 
hogy őket fűti a visszavágás. A hor-
vátok fi atal, huszonéves asztalite-
niszezőkből álló együttes. Kiélezett 
csatára számítok, kis dolgok dönte-
nek majd” – mondta György István, 
az ISK-SZAK vezetője, edzője.

Az udvarhelyiek a Sebastian Loso, 
György Szilárd, Cservik Krisztián, Ta-
más Szabolcs, Sánduly Levente össze-
állítást nevezték. Az összecsapásokat 
élőben közvetíti az Európai Asztali-
tenisz-szövetség online tévéadója, az 
ettu.tv, valamint az ISK-SZAK Face-
book-oldala és YouTube-csatornája.

F olytatódik a labdarúgó 3. Li-
ga, az 5-ös csoportban, ma 15 

órakor a Székelyudvarhelyi FC az 
utóbbi időben gödörbe került Kéz-
divásárhelyi SE-t fogadja a sétatéri 
stadionban.

A felső-háromszéki együttes a jó 
szezonrajtot követően mély gödörbe 
került, legutóbbi hét meccséből ha-
tot elveszített (egyedül a sereghajtó 
Kids Tâmpát verte), emiatt a táblázat 
alsó felébe csúszott vissza. A véde-
kezés megerősítésén és a támadás 
hatékonyságán is van mit javítania 
a KSE-nek, hiszen legutóbbi öt mecs-
csén mindössze három gólt rúgott és 
tizenkilencet kapott. Idén két súlyos 
vereséget szenvedett el, a nyitófor-

dulóban 6–0-ra kapott ki a Sepsi 
OSK II. otthonában, majd hazai pá-
lyán 4–1-re maradt alul Barcarozs-
nyóval szemben.

Az SZFC csak egy meccset játszott 
idén, a Brassói SR Municipallal 2–2-
es döntetlenre végzett. A Brassói 
Kids Tâmpa elleni idegenbeli mérkő-
zést végül nem rendezték meg, mivel 
a brassóiak nem tudták letakarítani 
a pályájukat.

Florin Stângă, az SZFC edzője 
szerint sebzett csapatként érkezik 
a KSE Székelyudvarhelyre, emiatt 
pedig nagyon nehéz mérkőzésre 
számít. „Pihentek vagyunk, ezért 
remélem, még jobban mozgósítjuk 
magunkat. Meg akarjuk szerezni a 

három pontot, és mindezt jó játékkal 
akarjuk elérni. Meg vagyok győződ-
ve, hogy a Kézdi mindent megtesz 
majd a pontszerzés érdekében, ezért 
nagyon nehéz és kiegyenlített ta-
lálkozóra van kilátás” – összegzett 
Stângă. Az udvarhelyieknél két hi-
ányzó lesz, Berkeczi sárga lapos el-
tiltását tölti, míg Csala sérült.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport, 
13. forduló: pénteken 15 órától Szé-
kelyudvarhelyi FC–Kézdivásárhelyi 
SE, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
II.–Brassói Corona; szombaton 15 
órától Brassói SR Municipal–Astra 
II., CSO Plopeni–Brassói Kids Tâm-
pa, Barcarozsnyói Olimpic Cetate–
CS Blejoi. (Zátyi Tibor)

H árom erdélyi és egy moldvai 
csapat jutott be a 2021-es te-

remlabdarúgó Román Kupa elő-
döntőjébe, a legjobb négy közötti 
találkozóknak a székelyudvarhelyi 
sportcsarnok ad otthont. A mérkőzé-
seket vasárnap és hétfőn rendezik. 
Az elődöntő programja: vasárnap 
16 órától Dévai Autobergamo–Fut-
sal Klub Székelyudvarhely, 18 órától 
Csíkszeredai Imperial Wet–Luceafă-
rul Buzău. A kupadöntőt hétfőn 16 
órára tervezték.

„Bizakodó vagyok a bajnokság 
múlt hét végi rájátszásában mutatott 
játék alapján. Persze tudjuk, hogy 

vannak még hiányosságaink, de 
megpróbálunk mindent megtenni, 
hogy ismét kupadöntőt játszhas-
sunk. Déva ellen közel voltunk a 
győzelemhez, 5–2-re is vezettünk, 
aztán döntetlen lett. Ezúttal összejö-
het, hogy legyőzzük őket” – mondta 
el megkeresésünkre Jakab Zoltán, a 
tavalyi kiírást épp a Dévai Autober-
gamo ellen megnyert címvédő, az FK 
Székelyudvarhely edzője. Hozzátet-
te, egészségügyi szempontból két já-
tékosa, a csapatkapitány Szécsi Bar-
na és Bálint Andor játéka kérdéses.

Cosmin Gherman, az Imperial 
Wet vezetőedzője szerint a csíki csa-

pat esélyes a Buzău elleni elődöntő-
ben, de a mérkőzést nagyon komo-
lyan kell venni. „Célunk a döntőbe 
jutás, a serleg elhódítása. Különö-
sebb keretgondjaink nincsenek, bár 
többen küszködnek kisebb sérülé-
sekkel. A hétfői, Galac elleni bajno-
kin több alapjátékosunkat pihentet-
tük, óvtuk az esetleges sérülésektől. 
Brazil idegenlégiósunknak, Uhellin-
tonnak az elmúlt napokban meghalt 
az édesapja, őt azért nem neveztük a 
legutóbbi mérkőzésünkre” – nyilat-
kozta Gherman, aki azt szeretné, ha 
idén Székelyudvarhely–Csíkszereda 
döntő lenne a kupában. (J. Cs.)

Román–német összecsapás Bukarestben
Folytatja tegnap este elkezdett világbajnoki selejtezősorozatát a 
magyar és a román labdarúgó-válogatott. Lapzártánk után a magyar 
válogatott a lengyeleket fogadta, Bukarestben pedig Románia–
Észak-Macedónia találkozó volt. Vasárnap 21.45-től Románia–Német-
ország összecsapás lesz a román fővárosban, Magyarország pedig San 
Marinóban vendégszerepel.

Magyar–román meccs lesz a Bozsik Arénában
A házigazda magyar válogatott gól nélküli első félidőt követően 3–0-ra 
kikapott Németországtól szerdán este, a magyar–szlovén közös ren-
dezésű U21-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének első for-
dulójában, Székesfehérváron. A csoport másik mérkőzésén, a Bozsik 
Arénában 1–1-es döntetlent játszott Románia és Hollandia korosztályos 
válogatottja. U21-es Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló, A cso-
port: Németország–Magyarország 3–0 (0–0), gólszerzők Nmecha (61.), 
Baku (66., 73.); Románia–Hollandia 1–1 (1–1), gólszerzők Ciobanu (20.), 
illetve Schuurs (16.). A további program: szombaton 19 órától Magyar-
ország–Románia, 22 órától Németország–Hollandia; kedden 19 órától 
Magyarország–Hollandia és Németország–Románia. A B csoport első 
eredményei: Spanyolország–Szlovénia 3–0 (0–0), Csehország–Olasz-
ország 1–1 (0–1). A C csoportban Oroszország, Izland, Franciaország és 
Dánia, a D jelű négyesben pedig Portugália, Horvátország, Anglia és 
Svájc szerepel. Mind a négy csoportból az első két-két helyezett jut a 
negyeddöntőbe.

Törökország legyőzte Hollandiát
Megkezdődött a 2022-es, katari rendezésű labdarúgó-világbajnokság 
európai selejtezője. Az első mérkőzésen Törökország 4–2-re legyőzte 
Hollandiát, a folytatásban Portugália egy öngóllal nyert Azerbajdzsán 
ellen, Franciaország nem bírt Ukrajnával, Belgium nyert, Horvátország 
és Wales viszont kikapott. Íme, az 1. forduló eredményei. A csoport:  
Portugália–Azerbajdzsán 1–0, Szerbia–Írország 3–2. D csoport: 
Finnország–Bosznia-Hercegovina 2–2, Franciaország–Ukrajna 1–1. E 
csoport: Észtország–Csehország 2–6, Belgium–Wales 3–1. G csoport: 
Törökország–Hollandia 4–2, Lettország–Montenegró 1–2, Gibraltár–
Norvégia 0–3. H csoport: Málta–Oroszország 1–3, Ciprus–Szlovákia 
0–0, Szlovénia–Horvátország 1–0.

• RÖVIDEN 

Két székely csapat a futsal-kupaelődöntőben

Kemény csata vár az SZFC-re

Harmadik idény a nemzetközi porondon
Az asztalitenisz Európa Kupa házigazdája Székelyudvarhely

Bíró Barna Botond, György István 
és Gálfi Árpád ismertette a tudnivalókat
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