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• Hazai pályán vívta ki 
helyét a férfi asztalitenisz 
Európa Kupa döntő torná-
ján a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK. A fiúk az A cso-
port városi sportcsarnok-
ban rendezett mérkőzésein 
előbb egy magabiztos 
győzelmet arattak, majd 
nagyon szoros csatában 
maradtak alul, így a máso-
dik helyen jutottak tovább.

JÓZSA CSONGOR

S zombaton már minden lényegi 
kérdésre választ kaptunk, hi-
szen az első meccsen a Liber-

tas Marinkolor Dubrovnik, a másodi-
kon pedig az ISK-SZAK is legyőzte az 
ukrán Fortune Kijevet, így a horvát és 
az udvarhelyi együttes jutott tovább 
a csoportból. A kvartett negyedik 
tagja, a portugál Toledos a koronaví-
rus-járvány miatt visszalépett.

A Fortune ellen jól kezdtek az 
udvarhelyiek, Sebastian Loso és 
György Szilárd egyaránt 3–1-re 
nyerte a párharcait. Cservik Kriszti-

án közel állt ahhoz, hogy lezárja a 
meccset, de aztán kicsúszott kezé-
ből az irányítás, szépítettek az ukrá-
nok. Loso állt vissza az asztalhoz, a 
svéd idegenlégiós és Viktor Jefi mov 
a végletekig kiélezett összecsapást 
vívtak, a döntő szettig értek – amely 
már az új szabály szerint zajlott, az-
az amelyik játékos hat pontot szerez, 
az nyeri a játszmát és a mérkőzést is. 

Jefi mov 5–2-re elhúzott, Loso zsinór-
ban négy pontot húzott be, ezzel pe-
dig diadalmaskodott. Ez a siker azt 
is jelentette, hogy a vasárnap dél-
előtti, horvátok elleni találkozó ki-
menetelétől függetlenül az ISK-SZAK 
készülhet a májusi döntő tornára.

Dubrovnik és Székelyudvarhely 
játékosai sem úgy tekintettek az 
egymás elleni párharcra, mintha az 

egy barátságos, tét nélküli mérkőzés 
lenne. A hazaiaktól Loso hozta az 
első pontot, majd György Szilárd és 
Tamás Szabolcs is három szettben 
maradt alul, fordított a horvát csapat. 
Loso ismét egyenlített, így az ötödik 
csatát is le kellett játszani. Úgy tűnt, 
hogy György Szilárd behúzza, a má-
sodik játszmában 7–3-ra vezetett, in-
nen viszont nyerni tudott Simovic. Ez 

a mérkőzés is a szuper szettig nyúlt 
ki, 3–1-gyel indított Szilárd, ám ismét 
megrázta magát a vendégjátékos, így 
a dubrovniki klubé lett a győzelem.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK 
ebben az évben is megtette a lépést, 
továbbjutott a következő körbe. A 
pandémia miatt ez már a döntő tor-
nát jelenti, amelyet május közepén 
Varasdon rendeznek: nyolc csapat 
az Európa Kupából, hat pedig a Baj-
nokok Ligájából érkezik oda.

Nem is csoda, hogy a klub vezetője, 
edzője, György István boldogan ösz-
szegzett: „Több mint fél éve készülünk 
erre a tornára, óriási volt a győzni aka-
rás. A sors úgy hozta, hogy az ukránok 
elleni találkozó volt a ki-ki meccs, ezt 
pedig nagy szívvel és lélekkel, jó játék-
kal meg tudtuk nyerni. Nagyon büsz-
ke vagyok a fi úkra. A horvátok ellen is 
megtettek mindent, itt egy-két labda-
menet döntött. A harmadik idényünk 
a nemzetközi porondon, ismét ott va-
gyunk a legjobb nyolc gárda között, 
így szuper évet zárunk.”

Férfi  asztalitenisz Európa Ku-
pa, A csoport:  Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK–Fortune Kijev 3–1 (Loso 
2, György); Fortune Kijev–Libertas 
Marinkolor Dubrovnik 0–3; ISK-
SZAK–Dubrovnik 2–3 (Loso 2). Az A 
csoport végeredménye: 1. Dubrov-
nik 4 pont, 2. Székelyudvarhely 3, 3. 
Fortune Kijev 0.

Márton Enikő két arannyal kezdett
A Csíkszeredai Sportklub versenyzője, Márton Enikő nyerte a Brassó 
megyei Cheile Grădiștei sportbázison zajló biatlonbajnokság első két ver-
senyszámát az ifjúságiaknál. A székelyföldi sportoló a 7,5 km-es sprintver-
senyen és a 10 km-es üldözőpróbán is első helyen végzett. A csíki sílövő 
idén a nemzetközi porondon is remekelt: az ausztriai Obertilliachban 
megrendezett világbajnokságon 13. lett a 12,5 km-es hosszú próbán.

Túl vannak már két vb-selejtező meccsen
A román és a magyar labdarúgó-válogatott is túl van már a második 
vb-selejtező mérkőzésén. A magyar válogatott 3–3-as döntetlent játszott 
a nyitányon a vendég lengyel csapattal, tegnap este pedig San Mari-
nóban lépett pályára. Románia az első mérkőzésen 3–2-re legyőzte 
Észak-Macedóniát, lapzártánk után pedig Németországot fogadta Buka-
restben. Európai vb-selejtezők, 1. forduló, I csoport: Magyarország–Len-
gyelország 3–3 (1–0), gólszerzők Sallai (6.), Szalai Á. (53.), Orbán (78.), 
illetve Piatek (60.), Jozwiak (61.), Lewandowski (83.). A csoport másik két 
mérkőzésén: Andorra–Albánia 0–1, Anglia–San Marino 5–0. J csoport: 
Románia–Észak-Macedónia 3–2 (1–0), gólszerzők Tănase (28.), Mihăilă 
(50.) és Hagi (86.), illetve Ademi (82.) és Trajkovski (83.). A csoport 
további eredményei: Németország–Izland 3–0, Liechtenstein–Örmény-
ország 0–1. Szerdán a románok Örményországban, a magyarok pedig 
Andorrában vendégszerepelnek.

Hetedjére is Tempestini nyerte a Brassó Ralit
A Simone Tempestini–Sergiu Itu páros nyerte a román ralibajnokság 
második versenyét, az 50. kiírásához érkezett Brassó Ralit. A címvé-
dő kolozsvári pilóta nagyot harcolt a Brassó Rali sztárvendégével, a 
WRC-2-világbajnok Mads Ostberggel, a dán pilótának a hatodik gyorsa-
sági szakaszon technikai hiba miatt az élről kellett feladnia a versenyt. A 
második helyen Bogdan Marișca végzett, mindössze hét másodperccel 
előzte meg a harmadik Sebastian Barbut. Tempestini zsinórban heted-
jére nyerte meg a Brassó Ralit. A csíkszeredai Adrian Teslovan–Cseh 
Vajk Imre páros az összetett tizedik helyén végzett, míg kategóriájában 
(RC2N) második lett Dan Gîrtfoan/Tudor Mârza mögött. A duó először 
állt rajthoz új autójával, egy Mitsubishi Lancer EVO 10-zel. Következik a 
Bucovina Rali április 16–17-én, a Hargita Ralit május 7–8-án rendezik.

• RÖVIDEN 

K ét erdélyi csapat, az alapsza-
kaszgyőztes Brassói Corona 

és a Csíkszeredai Sportklub vívja a 
2020–2021-es jégkorong Erste Liga 
fi náléját. A négy nyert mérkőzésig 
tartó párharc első két összecsapását 
holnap és holnapután Brassóban 
rendezik, majd húsvétra Csíkszere-
dába költöznek a csapatok – nagy-
szombaton és húsvét vasárnapján 
a Vákár Lajos Műjégpályán folyta-
tódik a sorozat. Minden mérkőzés 
18.30-kor kezdődik. Az elődöntőből 
mindkét erdélyi gárda 4:2-es össze-
sítéssel jutott tovább.

Dave MacQueen, a Corona ve-
zetőedzője: „Az első és a második 
harmadban is jól játszottunk, bő-
ven voltak helyzeteink, csak nem 
koncentráltunk eléggé a kapu előtt. 

Bevallom, mínusz kettőnél éreztem 
a fi úkon kis bizonytalanságot, de 
azzal nyugtattam őket, hogy előbb-
utóbb betalálunk, és akkor jön a töb-
bi is. Elismerésem a Debrecennek, 
még úgy is kemény ellenfélnek bizo-
nyult, hogy néhány jó embere nem 
játszhatott.”

Jason Morgan, a Sportklub veze-
tőedzője: „Nem is kezdhettünk volna 
jobban, egy cserében két csodálatos 
gólt szereztünk. A Fradi viszont nem 
adta fel, visszajött egy gólra, majd 
miután egy kettős fórban szerzett ta-
lálattal újra kettővel mentünk, ki is 
egyenlített. A ráadásban nagyon jó 
párosokat sikerült összerakni, akik 
rengeteget veszélyeztettek. Nagy-
szerű produkciót láttunk Kuljastól, 
hihetetlen kitartásról és önfegye-

lemről tesz tanúbizonyságot, hogy 
ennyi kihagyás után ilyen fi gyelem-
reméltó teljesítményt nyújtott.”

Jégkorong Erste Liga, elődön-
tő, 6. mérkőzések: Csíkszeredai 
Sportklub–FTC-Telekom 4–3 – 
hosszabbítás után (2–1, 1–1, 0–1, 
1–0), gólszerzők John Anthony 
Combs (1. és 3. perc), Ty Wishart (23.) 
és Gyenisz Kuljas (73.), illetve Kóger 
Dániel (7.), Somogyi Balázs (46.) és 
Tóth Adrián (38.); Debreceni EAC–
Brassói Corona 3–5 (1–1, 2–0, 0–4), 
gólszerzők Hugo Turcotte (14. és 38.), 
Dmitrij Pesztunov (29.), illetve Jo-
shua McFadden (5.), Roberto Gliga 
(48.), Radim Valchař (55.), Tomas 
Klempa (58.) és Carlo Finucci (60.).

Dobos László

A magyar válogatott több mint 
egy félidőt emberhátrányban 

futballozva 2–1-re kikapott szom-
baton a románoktól az U21-es Eu-
rópa-bajnokság csoportkörének 
második fordulójában. Gera Zoltán 
szövetségi edző csapata, amely szer-
dán a németektől szenvedett 3–0-s 
vereséget, két mérkőzés után nulla 
ponttal áll, így biztosan búcsúzik a 
kontinenstornától. A Bozsik Aréná-
ban rendezett találkozón Szőke Ad-
riánt a 42. percben állította ki a bíró, 

Csonka András ennek ellenére az 
56. percben megszerezte a vezetést, 
viszont az egyre nagyobb fölény-
ben játszó románok előbb egyenlí-
tettek, majd a hajrában fordítottak 
is. U21-es Eb, A csoport, 2. forduló: 
Románia–Magyarország 2–1 (0–0), 
gólszerzők Mățan (70.) és Pașcanu 
(87.), illetve Csonka (56.). Románia: 
Vlad – Haruț, Ciobotariu, Pașcanu, 
Boboc, Olaru, Marin, Ciobanu, Mo-
ruțan (Petre, 61.), Ganea (Popescu, 
86.), Mățan (Itu, 89.). Magyarország: 

Bese – Bolla, Balogh, Mocsi, Deut-
sch (Bukta, 88.), Csonka, Mezei (Ka-
ta, 69.), Skribek (Bárány, 52.), Szend-
rei, Kiss (Tamás, 69.), Szőke. További 
eredmény: Németország–Hollandia 
1–1 (0–0). A csoport állása: 1. Né-
metország 4 pont (4–1), 2. Románia 
4 (3–2), 3. Hollandia 2, 4. Magyaror-
szág 0. A további program: holnap 19 
órától Magyarország–Hollandia és 
Németország–Románia. A csoportok 
első két-két helyezettje jut a negyed-
döntőbe. (D. L.)

Brassóban kezdődik az Erste Liga-döntő

Magyar búcsú az U21-es Európa-bajnokságtól

Csoportmásodikként jutottak tovább
Asztalitenisz Európa Kupa: az ISK-SZAK pár pontra volt az első helytől

Már az első meccsen eldőlt 
a továbbjutás
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