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M iután az alapszakaszt a har-
madik helyen zárta a Székely-

udvarhelyi ISK-SZAK a férfi  aszta-
litenisz Szuperligában, fennállása 
legnagyobb sikerét könyvelhette el: 
biztosan éremmel zárja a 2020–2021-
es évadot. A rájátszás felsőházában 
a címvédő Bukaresti Steauával kell 
megküzdeniük, bő egy héttel ezelőtt 
a fővárosiak 3–1-re nyertek Székely-

udvarhelyen. A visszavágót ma 17 
órától játsszák Bukarestben.

Sebastian Loso, az ISK-SZAK svéd 
idegenlégiósa bízik abban, hogy jó 
eredményt érnek el: „Apró dolgokon 
ment el az első meccs, én kikaptam 
mindkét párharcomat, pedig egyszer 
0–2-ről egyenlítettem, a másikon pe-
dig 2–0-ra vezettem. Van, tehát ami-
ért visszavágnom, sokat dolgoztam, 

hogy ezt el is érjem. Remélem, hogy 
György Szilárd hozza azt a formát, 
amit az odavágón mutatott, remekül 
asztaliteniszezett. Talán nagyképű-
nek hangzik, de igenis le tudjuk győz-
ni a Steauát, akár 3–0-ra, vagy 3–1-re 
is, hogy a döntőbe jussunk”.

Az Udvarhely–Steaua meccset az 
ISK-SZAK Facebook-oldalán a tervek 
szerint élőben közvetítik. (J. Cs.)

C síkszeredában, a Vákár Lajos 
Műjégpályán tartották meg az 

elmúlt napokban az országos mű-
korcsolya-bajnokságot. A világjár-
vány miatt egy év kihagyás után 
került sor a gyermek, az ifj úsági és 
a felnőtt bajnokságra. A vetélkedő-
re 11 klub 65 sportolója nevezett be, 
Székelyföldet a Csíkszeredai Sport-
klub és a Csíkszeredai ISK korcso-
lyázói képviselték, a sportolókat 
Bogyó-Löffl  er Mária és Simon Mária 
edzők készítették fel.

A csíkiak eredményei, gyermek 
korosztály: George Assy (Sportklub) – 
1. hely, Tea Ignat (ISK) – 11. hely. No-

vis basic korosztály: Domahidi-Dó-
czi Bálint (Sportklub) – 2. hely, Bere 
Zója (ISK) – 8. hely, Domahidi-Dóczi 
Ágnes (Sportklub) – 14. hely, Szőke 
Anna (Sportklub) – 18. hely, Szőke 
Tünde (Sportklub) – 21. hely. Novis 
intermediate korosztály: Antal Ber-
nadett (ISK) – 1. hely, Bere Larissza 
(ISK) – 3. hely, Csíki Tünde (Sport-
klub) – 6. hely. Ifj úságiak: Tulit Lehel 
(Sportklub) – 1. hely. Felnőttek: Kecs-
kés Dórián (Sportklub) – 1. hely.

A bajnokságot követően, szintén 
a Vákár Lajos Műjégpályán rendezte 
meg a Bukaresti CSM a Tavasz-kupá-
val díjazott műkorcsolyaversenyt, 

ahol a sportolók rekreációs kűrök-
kel kellett jelentkezzenek. Ez a ver-
seny lehetőséget adott a kezdőknek 
is összemérni tudásukat, a gyakor-
latoknál nem kellett a Nemzetközi 
Korcsolya-szövetség (ISU) előírásait 
betartani. Csíkszeredából – Bo-
gyó-Löffl  er Mária, Simon Mária és 
Kedves Éva tanítványai – a Sport-
klub, az ISK és a VSK fi atal műkor-
csolyázói mutatkozhattak be.

A két versenyt a szigorú járvány-
ügyi szabályok miatt nagy titokban 
rendezték, a sajtó képviselői nem ké-
szíthettek fotókat a bajnokságról. 

D. L.

Bíznak a fordításban az asztaliteniszezők

Titokban rendeztek bajnokságot a korcsolyázók

Zárul a BL-negyeddöntő
Ma este két visszavágóval zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája negyed-
döntője: a Borussia Dortmund a Manchester Cityt, a Liverpool a Real 
Madridot fogadja úgy, hogy múlt héten, a párharc első felvonásán a 
hazai csapatok győztek. Az első meccseken a Manchester City 2–1-re, a 
Real Madrid pedig 3–1-re nyert. A Real Madrid csapatkapitánya, Sergio 
Ramos legutóbbi koronavírustesztjének eredménye pozitív lett. Ramos 
vádlisérülés miatt nem játszott a legutóbbi mérkőzéseken, egy héttel 
ezelőtt poszttársa, Raphaël Varane vírustesztje hozott pozitív ered-
ményt, így a Real védelmének két kulcsembere továbbra sem bevethető. 
BL-negyeddöntő, visszavágók: Borussia Dortmund (német)–Manchester 
City (angol) és FC Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol). Egységes 
kezdési időpont 22 óra. A Chelsea (angol)–FC Porto (portugál) és Paris 
Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) negyeddöntők 
lapzárta után fejeződtek be. Az elődöntőben: Bayern/PSG–Manchester 
City/Borussia és Real Madrid/Liverpool–Porto/Chelsea.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, ATP-torna, Monte Carlo (Eurosport 2)
13.00 Kerékpározás, török körverseny (Eurosport 1)
15.00 Kerékpározás, Valenciai körverseny (Eurosport 1)
16.30 Labdarúgás, 2. Liga: Călărași–Mioveni (Digi 1, Telekom 1, Look Sport) 
18.30 Labdarúgás, Magyar Kupa: Kisvárda–Újpest (M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, Román Kupa: Craiova–Viitorul Pandurii 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
20.00 Tenisz, WTA-torna, Charleston (Digi Sport 4)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Liverpool–Real Madrid 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Dortmund–Manchester City 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

• 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  

Nehezen indult, 
gála lett belőle 

Magabiztos győzelmet aratott 
tegnap délután a Székelyudvar-
helyi FC, a labdarúgó 3. Liga 12. 
fordulójából elhalasztott mér-
kőzésen 3–0-ra nyert a Brassói 
Kids Tâmpa otthonában. Bátran 

kezdett a fiatal játékosokból álló 
házigazda, sikerült veszélyez-
tetniük is, de lehetőségeik kima-
radtak. Az idő teltével átvette a 
mérkőzés irányítását az udvarhe-
lyi csapat, és a 41. percben Barta 
révén megszerezte a vezetést. A 

szünetet követően tovább növelte 
előnyét az SZFC, a 49. percben 
Stoian, majd a 60.-ban Hodgyai 
fejelt a kapuba. Győzelmével az 

SZFC feljött a csoport hetedik 
helyére, hátránya mindössze 
egy pont az előtte álló Sepsi OSK 
II. és Astra II. duóval szemben, 
pénteken a háromszékiek 
otthonában játszik. Labdarú-
gó 3. Liga, 12. forduló, pótolt 
mérkőzés: Brassói Kids Tâmpa–
Székelyudvarhelyi FC 0–3 (0–1), 
gólszerzők Barta (42.), Stoian 
(49.), Hodgyai (60.). SZFC: Bordás 
(Bencze, 65.)– Marucza (Rácz, 
73.), Berkeczi, Stoian, Simó, Țe-
peș (Csala, 65.), Bálint (Sütő, 61.), 
Szfárli, Barta, Szőcs, Hodgyai 
(Turcu, 61.). (Zátyi Tibor)

• Második hazai 
mérkőzésén második 
vereségét szenvedte 
el az FK Csíkszereda a 
labdarúgó 2. Liga fel-
sőházi rájátszásban. 
A csíkiak kedden dél-
után 2–1-re kaptak ki 
az alapszakaszgyőztes 
craiovai együttestől.

D O B O S  L Á S Z L Ó

E nyhe vendégfölényben zajlott 
az első félidő, és ez az ered-
ményjelzőn is megmutatko-

zott. A 22. percben Baeten baloldali 
beadását a kapu elől Palmeș kifejelte, 
a labda azonban a 16-oson belül Mun-
teanuhoz került, aki az üresen ha-
gyott Compagnohoz passzolt, az olasz 
idegenlégiós pedig hat méterről nem 
hibázott (0–1). A folytatásban a ven-
dégtől Baeten mellé lőtt, Albu lövését 
pedig védte Gyenge, a csíki kapus. Az 
FK Csíkszereda főleg az első játékrész 
második felében volt veszélyesebb, a 
24. percben Takács távoli szabadrúgá-
sát védte Enache, a 31. percben pedig 
Schieb került jó helyzetbe, de mintegy 
12 méterről kapu fölé lőtte a labdát.

Fontos pillanata volt a mérkőzés-
nek az 52. perc, amikor a játékvezető 
11-est ítélt a vendégeknek: Kelemen a 
16-oson kézzel akadályozta ellenfe-

lét. A büntetőt Ciolacu védhetetlenül 
a kapuba lőtte (0–2). Az 59. percben a 
16-os sarkától szabadrúgáshoz jutot-
tak a házigazdák, de Dzsebari kapu 
elé ívelt labdáját senki sem érte el. A 
folytatásban többet támadott az FK, 
és a 82. percben sikerült a szépítés, 
Takács oldalbedobását Kelemen fejjel 
a kapu elé továbbította, ahonnan Ba-
uza a hálóba fejelte (1–2). A hajrában 
Gyenge bravúrral védte Anghelina 
lövését, az utolsó percekben pedig 

saját kapuja elé szorította ellenfelét 
a székelyföldi alakulat, az egyenlítés 
azonban nem sikerült.

Labdarúgó 2. Liga, felsőházi 
rájátszás, 3. forduló: FK Csíksze-
reda–U Craiova 1948 SA 1–2 (0–1), 
gólszerzők: Juan Francisco Bauza 
(82.), illetve Andrea Compagno (22.) 
és Andrei Ciolacu (52.).

FK Csíkszereda: Gyenge Szilárd – 
Takács Rareș, Kelemen Dávid, Apro 
Claudiu, Raul Palmeș (Csonka Boni-

fác, 92.), Csürös Attila, Casiadi-Ba-
kó Soma (Botorok János, 12.), Juan 
Francisco Bauza, Szufi an Dzsebari, 
Marvin Schieb (Pintér Norbert, 82.), 
Meszáros András (Bara Levente, 12.). 
Vezetőedző: Valentin Suciu

U Craiova 1948 SA: Mario Enache 
– Radu Negru, Costinel Gugu, De-
nis Ispas, Jeremy Huyghebaert, Vali 
Munteanu (Ignacio Cacheiro, 82.), 
William Baeten (Marian Anghelina, 
62.), Dragoș Albu, Adrian Voicu, 

Andrei (Luboya, 68.), Ciolacu, And-
rea Compagno (Claudiu Bălan, 82.) 
Vezetőedző: Eugen Trică.

Nem tudták otthon tartani a pontokat
Csíki vereség a labdarúgó 2. Liga felsőházi rájátszásában

Nem játszott alárendelt szerepet, 
de nem tudott pontot menteni 
a csíki futballcsapat
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