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• Közel három év után révbe ért a Székelyudvarhelyi Szejke SK, a 2018 
augusztusában létrehozott együttes kiharcolta a feljutást a romániai férfi 
kézilabda-bajnokság legfelsőbb osztályába, a Bölények Ligájába.

Z Á T Y I  T I B O R

H abár az előző szezonban is 
megpróbálhatta volna az él-
vonalba jutást, az akkor anya-

gi nehézségekkel küzdő udvarhelyi 
klub lemondta a feljutási tornán való 
részvételt. Az új szezonnak kissé átala-
kított kerettel vágott neki a csapat és 
ezúttal sem okozott csalódást, egymás 
után vette az akadályokat és megnyer-
te a másodosztály C csoportját.

A sepsiszentgyörgyi Szabó Kati 
Sportcsarnokban rendezett feljutási 
torna negyeddöntőjében, pénteken 
este a Szejke SK magabiztos játékkal 
30–21-re verte a CS Medgidia együtte-
sét, így biztossá vált, hogy egy szom-
bati győzelemmel a fi úk megváltják a 
jegyeket a Bölények Ligájába.

Az elődöntőben az ellenfél a 
CSU Pitești volt, soraiban olyan já-
tékosokkal, mint a Székelyudvarhe-
lyi KC-nál is megfordult balátlövő 
Răzvan Răpciugă, a veterán Florin 
Dragomir kapus, illetve az udvar-
helyi mérkőzéseken a közönség el-
lenszenvét rendre kiváltó Ioan Stan 
jobbátlövő. Az első félidő szoros, 

kiegyensúlyozott csatát hozott, a 
Szejke kétgólos előnnyel mehetett 
pihenni. Térfélcsere után is tudta 
tartani az iramot a több játékosát is 
nélkülöző udvarhelyi csapat, ember-
hátrányban is növelni tudta előnyét, 

a 47. percben már öt góllal, 24–19-re 
vezetett. Ekkor hirtelen megtorpant 
a Pitești, olyannyira, hogy több gólt 
már nem is szerzett a mérkőzésen, a 
Szejke pedig elhúzott az eredmény-
jelzőn, az 54. percben már tízzel 

vezetett. A hajrában tehát nem volt 
kérdés, hogy melyik csapat nyeri a 
találkozót, a Szejke SK egyenes ágon 
jutott fel a Bölények Ligájába.

„Nagyon elégedett vagyok, hogy 
amennyien eljöttünk a döntő torná-
ra, elértük a célkitűzést: nyertünk két 
meccset és Székelyudvarhely vissza-
került az első osztályba. Gratulálok a 
srácoknak, hogy odatették magukat, 
megmutatták, hogy szívvel, lélekkel 

eredményeket lehet elérni. Remény-
kedve várjuk a következő időszakot 
a fi zetések és a Bölényekben való 
indulást illetően. Köszönöm a kitartó 
munkát Nagy Sándornak és Győri Ist-
vánnak, továbbá a támogatóinknak a 
mostanig nyújtott segítséget. Remél-
jük, hogy jövőre a szurkolók vissza-
térhetnek a mérkőzésekre és első osz-
tályú találkozókon drukkolhatnak 
nekünk” – összegzett Sipos Lóránt, a 
Szejke SK vezetőedzője.

A Szejke SK mellett még a CSM 
Alexandria harcolta ki a feljutást, a 
helyosztók lapzárta után értek véget.

Férfi  kézilabda másodosztály, 
feljutási torna, negyeddöntő: CS 
Medgidia–Székelyudvarhelyi Szej-
ke SK 21–30 (6–12), gólszerzők Kompo-
rály 8, Szabó 7, Kónya 6, Csibi 5, Jére 3, 
Fekete 1; játszott még Orbán, Jobb – Tó-
falvi, Hadnagy, Szilveszter; hétmétere-
sek 1/1, illetve 2/1; kiállítások 8, illetve 
16 perc. Elődöntő: CSU Pitești–Székely-
udvarhelyi Szejke SK 19–33 (13–15), 
gólszerzők Szabó 8, Kónya 7, Hadnagy 
5, Komporály 4, Csibi 3, Fekete, Jére 
2–2, Tófalvi 1. Játszott még: Orbán, Jobb 
– Szilveszter; hétméteresek 1/0, illetve 
1/1; kiállítások 8, illetve 12 perc.

E zen a héten Brassóban és Gala-
con elkezdődnek a román jég-

korongbajnokság elődöntői, a prog-
ramot a tervek szerint ma készítik 
el. Az alapszakasz két sorsdöntő 
összecsapása lapzárta után fejező-
dött be. Román jégkorongbajnokság, 
alapszakasz: Csíkszeredai Sport-
klub–Bukaresti Steaua 13–3 (5–0, 
3–1, 5–2), gólszerzők Becze Tihamér 
4, John Anthony Combs 2, Eduard 
Cășăneanu, Sándor Zoltán, Judd 
Blackwater, Fodor Csanád, Gyenisz 

Kuljas, Gecse Olivér és Láday Tamás, 
illetve Antal Alfréd 3; Galaci CSM–
Brassói Corona 2–1 (0–0, 1–0, 1–1), 
gólszerzők Mihail Ribalko 2, illetve 
Ben Wilson. A tegnap esti Sport-
klub–Steaua, illetve Galac–Brassó 
meccsek lapzárta után fejeződtek be.

Érdekesség, hogy az alsóházi 
rájátszás (az 5-7. helyekért) mér-
kőzései még az alapszakasz lezá-
rása előtt elkezdődtek. Alsóházi 
rájátszás: Sapientia U23–Bukaresti 
Sportul Studențesc 7–1 (3–0, 2–1, 

2–0), gólszerzők Antal László, Már-
ton Koppány, Salamon Ervin, Fe-
rencz József, Danailizi Vilmos, Róth 
Zoltán és Silló Huba, illetve Fetés 
Róbert; Sapientia–Sportul 6–2 (1–0, 
2–0, 3–2), gólszerzők Róth Zoltán 
2, Márk Róbert, Ivácson Alfonz, 
Márton Koppány és Kristó Csongor, 
illetve Andrei Buleandra és Fetés 
Norbert. A sapientiások holnap 
Karcfalván, pénteken pedig Brassó-
ban lépnek jégre a Steaua ellen. Tét 
az 5. hely. (D. L.)

T apogatózó játékkal kezdődött 
el tegnap délután az ürességtől 

kongó Erőss Zsolt Arénában a román 
futsalbajnokság döntője, az egyik 
csapat harmadik győzelméig tartó 
Csíkszereda–Galac párharc.

Az első gólig 14 percet kellett vár-
ni, amikor Dos Santos remek pasz-
szát Uhelliton esésből a kapuba lőtte 
(1–0). A 17. percre a házigazda Impe-
rialnak kigyűlt az öt csapathibája, 
de a Galac egy perccel később nem 
kisbüntetőből, hanem Ignat távoli 
kapáslövéséből egyenlített (1–1). A 
következő másodpercekben kétszer 
is kisbüntetőhöz jutottak a vendé-
gek: mindkettőt Araujo végezte el, 
az elsőt belőtte (1–2), a másodikat 

azonban védte Farkas Attila, a csíki-
ak kapusa. Még szünet előtt sikerült 
a csíkiaknak az egyenlítés, Dos San-
tos került jó helyzetbe a galaci kapu 
előtt, és ballal a hosszú felső sarok-
ba lőtte a labdát (2–2).

Góllal kezdte a székelyföldi 
együttes a második félidőt, az első 
támadásnál Küsmödi Tamás szép 
gólt lőtt a hosszúba (3–2). A második 
játékrész tartalmi eseményei az utol-
só öt percre maradtak. A 35. percben 
Lașcu védhetetlen bombagólt lőtt 
közelről a rövid felsőbe (4–2), de egy 
perc múlva a galaciak szépítettek, öt 
a négy ellen Cireș volt eredményes 
(4–3). Az utolsó három percben hi-
ába tértek át a vészkapus taktikára 

a vendégek, a hazaiak kétszer is 
eredményesek voltak: előbb Covaci 
lőtte ki a hosszú sarkat (5–3), majd 
Pânzaru lőtt saját térfeléről gólt az 
üres kapuba (6–3).

Teremlabdarúgó 1. Liga, döntő, 
1. mérkőzés: Csíkszeredai Impe-
rial Wet–Galaci United 6–3  (2–2), 
gólszerzők: Uhelliton B. Souza (14. 
perc), Dos Santos (20.), Küsmödi Ta-
más (21.), Andrian Lașcu (35.), Bog-
dan Covaci (37.) és Adrian Pânzaru 
(39.), illetve Florin Ignat (18.), Daniel 
Araujo (18.) és Octavian Cireș (36.).

A három nyert nyert mérkőzésig 
tartó fi nálé második találkozóját ma 
délután 4 órától rendezik, szintén a 
Csíkszeredában. (Dobos László)

Libanonban sem tudták megállítani
Zsinórban negyedik tornagyőzelmét húzta be a Székelyudvarhelyi 
Góbék Teqball Team párosa, a hétvégén Libanonban sikerült megsze-
rezniük az első helyet, a döntőben 2–0-ra verték a hazaiak legerősebb 
képviselőjét. Az Ilyés Szabolcs–Györgydeák Apor duó októberben a 
romániai országos bajnokságon, decemberben brazíliai, míg két héttel 
ezelőtti zöld-foki-szigeteki versenyen állhatott a dobogó legfelső 
fokára. Libanonban rohamos tempóban indult fejlődésnek a magyar 
feltalálású és budapesti székhelyű sportág. 24 páros hat csoportba 
osztva versenyzett az első helyért, a hazai és székely teqballozók 
mellett jordániai, szíriai és ausztrál sportolók is részt vettek a Tripoli 
Nemzetközi Teqball-tornán.

Két győzelemmel maradt a VSK
A temesvári buboréktornán lépett pályára hétvégén a VSK Csíkszereda 
a férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszában. A székelyföldi csapat 
mindkét mérkőzést elveszítette, a Nagyváradi CSM CSU együttesétől 
92:56-ra kapott ki, a házigazda Temesvári SCM csapatától pedig 93:76-
ra. A 2/22-es mutatóval rendelkező VSK-nak még két mérkőzése maradt 
az alapszakaszból: április 27-én és 28-án Galacon a házigazdák és a 
zsilvásárhelyiek lesznek a csíkiak ellenfelei.

• RÖVIDEN 

11.00 Tenisz, WTA-torna, Isztambul, Törökország (Digi Sport 2)
16.00 Tenisz, ATP-torna, Barcelona, Spanyolország (Eurosport 2)
16.00 Teremlabdarúgás, 1. Liga, döntő: Csíkszereda–Galac (Pro X)
16.00 2. Liga: Mioveni–ASU Poli (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
16.30 Sznúker, világbajnokság, Sheffield (Eurosport 1)
16.30 Férfi kosárlabda: Dinamo–Steaua (Digi Sport 4, Look Sport)
18.00 Tenisz, WTA-torna, Stuttgart, Németország (Digi Sport 3)
18.30 2. Liga: FK Csíkszereda–Călărași (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
19.15 Férfi kosárlabda: Craiova–Kolozsvár (Digi Sport 4, Look Sport)
21.00 2. Liga: U Craiova–Rapid (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Premier League: Leeds–Liverpool (Eurosport 1 Ro)

• 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  

Irány a Bölények Ligája!
Kiütéses sikerekkel jutott fel a férfi kézilabda élvonalába a Szejke SK

Jogos az öröm, hiányos kerettel is elérte 

célkitűzését a Szejke SK, feljutott az élvonalba

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

Elődöntőre készülnek a hokisok

Csíki győzelemmel kezdődött a futsaldöntő




