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F enn a Bucsecs-hegységben, a 
Cheile Grădiștei sportbázison a 

biatlonbajnoksággal párhuzamosan 
elkezdődtek az országos sífutóbaj-
nokság küzdelmei is. Elsőként az 
1500 méteres, kieséses rendszerben 
zajló sprintpróbákban avattak baj-
nokot. A férfi ak versenyén a Buka-
resti Dinamo képviselői voltak a 

legjobbak, a lányok vetélkedőjén a 
felnőtteknél a gyergyószentmiklósi 
Lőrincz-Sára Tímea, az ifi knél pedig 
a csíkszeredai Becze Ágota szerezte 
meg a bajnoki címet. Eredmények, 
sprint OB, lányok, ifj úságiak: 1. 
Becze Ágota (Csíkszeredai ISK), 2. 
Andrea Dogaru, 3. Delia Gherghel 
(mindketten Felsőbánya); felnőttek: 

1. Lőrincz-Sára Tímea (Bukaresti 
Dinamo), 2. Maria Luisa Rășină (Bu-
karesti Steaua), 3. Ioana Sînziana 
Mîndrilă (Vatra Dornei).

A férfi ak versenyén a felnőtteknél 
Paul Constantin Pepene, az ifi knél 
pedig Florin Robert Dolhăscu ért be 
elsőnek a célba.

Dobos László

Lőrincz és Becze sífutóbajnokságot nyert

A Székelyudvarhelyi Iskolás Sport-
klub birkózó szakosztálya re-

mekül helytállt a hétvégén Pitești-en 
megrendezett kadett korosztályos 
Román Kupán. A küldöttség egy első 
és három harmadik helyezéssel tért 

haza, Kaff ai Kriszta nyerte a lányok 
53 kilogrammos versenyét, míg Ba-
lázs Árpád (45 kg), Deák Attila (48 
kg) és Balázs László (65 kg) a dobogó 
legalsó fokára állhatott fel. Lőrincz 
Balázs és Verestóy Dénes az ötödik, 

míg Pál Edvin, Török Szilárd és Mik-
lós Zsolt a hetedik helyen végzett.

A jó egyéni teljesítményeknek kö-
szönhetően csapatversenyben az Is-
kolás Sportklub bizonyult a legjobb-
nak, Román Kupa-győztes lett. (Z. T.)

Kaff ai Kriszta Román Kupa-győztes lett

Újabb két csíki vereség kosárlabdában
Vrancea megyében vendégszerepelt a VSK Csíkszereda a román felnőtt 
férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszában. A hétvégi focșani-i bu-
boréktornán két vereséget könyvelhetett el a székelyföldi gárda, amely 
az eddig lejátszott 18 mérkőzéséből csupán kettőt tudott megnyerni. 
Eredmények: Konstancai ABC Athletic Neptun–VSK Csíkszereda 78:48 
és CSO Voluntari–VSK Csíkszereda 74:62. A csíki együttes a hét végén 
Kolozsváron a Bukaresti Steaua és a házigazda U ellen lép pályára.

Hamilton nyerte a Forma–1-es idénynyitót
A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit 
versenyzője nyerte az izgalmas hajrával zárult Forma–1-es idénynyitó 
Bahreini Nagydíjat Szahírban. A 36 éves Hamiltonnak ez pályafutása 96. 
futamgyőzelme, Bahreinben pedig immár ötödször diadalmaskodott. 
A címvédőnek nagyot kellett küzdenie a hajrában Max Verstappennel, 
a Red Bull holland pilótájával, aki végül másodikként zárt. A harmadik 
helyen Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője végzett, aki az utol-
só körben megfutotta a leggyorsabb kört, ezért megkapta a plusz egy 
világbajnoki pontot. A szezon április 18-án Imolában folytatódik.

• RÖVIDEN 

• Nem sok sportágban rendeznek olyan döntőt, ahol a két csapat ugyan-
abból a megyéből érkezik: a teremlabdarúgó Román Kupa 2021-es kiadása 
ilyen volt. A hazai környezetben szereplő Futsal Klub Székelyudvarhely a 
Csíkszeredai Imperial Wet gárdájával mérte össze erejét a végső diadalért.

JÓZSA CSONGOR

H étfőn délután a székelyud-
varhelyi városi sportcsar-
nokban rendezték a terem-

labdarúgó Román Kupa döntőjét. 
A Final Four első napján a két Har-
gita megyei együttes, a Futsal Klub 
Székelyudvarhely és a Csíkszeredai 
Imperial Wet jutott tovább, a Dévai 
Autobergamót, illetve a Luceafărul 
Buzăut ütötték ki – így ők vívták meg 
a csatát a serlegért.

A megyeszékhelyiek fennállásuk 
első kupafi náléját játszották, míg el-
lenlábasuk az előző kiírás győztese, 
tavaly októberben az udvarhelyiek 
nem kis meglepetésre, éppen Csík-
szeredában szerezték meg a trófeát.

Parádésan indult a mérkőzés, 
igazi döntő hangulatban, már az el-
ső percben megzörrent a háló, Kedei 
magabiztosan értékesített egy ellen-
támadást (1–0). A válasz három mi-
nutumra rá érkezett, dos Santos iga-
zi futsalos megmozdulással, spiccel 
lőtte nyolcról védhetetlenül a jobb 
alsóba (1–1). Még jóformán nem is 
rendezkedtek vissza a felek, ismét 
villámgyorsan visszavette a vezetést 
az FK Székelyudvarhely, Kedei dup-
lázott, ugyancsak egy ziccert értéke-
sített (2–1).

A bajnokság rájátszását meg-
nyerő, sokkal esélyesebb, több 
idegenlégióst és válogatott terem-
labdarúgót a keretében tudó Impe-
rial Wet a 10. percben nem csupán 
kiegyenlített, hanem megfordította 
az állást, Lașcu és Matei egyéni ak-
cióból, valamint egy szabadrúgást 

követően iratkozott fel a góllövőlis-
tára (2–3).

Ezúttal nem jött az udvarhelyi ta-
lálat válaszképp, sőt Covaci maradt 
egyedül a kapussal egy szép, egész-
pályás passzt követően, ő pedig 
elpöccintette a hálóőr lába mellett 
(2–4).

A játékrész második fele már nem 
volt annyira intenzív, a csíkiak a biz-
tonságra törekedtek, az udvarhelyi-
ek pedig igaz, hogy próbálkoztak a 
felzárkózásra – Balázsi és Kerestély 
is kecsegtető szituációkat hagyott ki 
–, a pihenőre megmaradt a kétgólos 
különbség.

A második félidőben a csíkszere-
daiak a kivárásra játszottak, számí-
tásuk be is jött, húsz másodperc alatt 
két megingást kihasználva Uhellin-
ton kíméletlenül beköszönt, 6–2-re 
húzott el az Imperial Wet. A kapus 
mezőnyjátékosra való cseréjével pró-

bálkozott közelebb kerülni az FK, 
nem igazán találták a gólhoz vezető 
utat, védekezésben jól állta a sarat 
a csíki együttes. Sőt, pár percet kö-
vetően válaszképp ők is meghúzták 
ugyanazt: több mezőnyjátékossal ro-
hamoztak, ezzel is az idő pörgetésére 
törekedve. A végjáték a cseréké volt, a 
hazaiaktól Balázs élt a lehetőséggel, 
állította be a 6–3-as végeredményt.

Megérdemelten hódította el 
fennállása első kupagyőzelmét a 
Csíkszeredai Imperial Wet, az FK 
Székelyudvarhely fi atalos lendülete 
ezúttal nem volt elég, hogy legyűrje 
a sokkal tapasztaltabb, jobb kerettel 
rendelkező ellenlábast.

Mindkét gárdának még egy fela-
data maradt hátra ebben a szezon-
ban: a csíkszeredaiak a bajnoki dön-
tőt, az udvarhelyiek bronzéremért 
játszanak.

Teremlabdarúgó Román Kupa, 
döntő:  Futsal Klub Székelyudvar-
hely–Csíkszeredai Imperial Wet 
3–6 (2–4). Székelyudvarhely, városi 
sportcsarnok. Játékvezetők: Vlad 
Ciobanu, Bogdan Hanceariuc, Liviu 
Chiță. Megfi gyelők: Marius Năstasă, 
Gabriel Gherman. Gólszerzők Kedei 
(1., 4.), Balázs (38.), illetve dos Santos 
(4.), Pânzaru (10.), Cr. Matei (10.), Co-
vaci (13.), Uhellinton (25., 25.). FK: Gri-
goraș – Kedei, Szécsi, Bálint, Balázsi. 
Cserék: Gálfi , Kerestély, Sebestyén, 
Csog, Balázs, Boga, Csomor, Tankó, 
Miklós Á. Vezetőedző: Jakab Zoltán. 
Imperial Wet: Cârdei – Pânzaru, Cr. 
Matei, Küsmödi, dos Santos. Cserék: 
Uhellinton, Tifán, Iszlai, Biró, Co-
vaci, Lașcu, Duque, Miklós T., Far-
kas. Vezetőedző: Cosmin Gherman.

Csíkszereda első futsalkupája
Jó rajt után kifulladtak a címvédő székelyudvarhelyiek
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