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N oha a járványhelyzet miatt az 
Egyetemi Európai Jégkorong 

Liga (EUHL) a jelenlegi szezonban 
nem tudott elrajtolni, a Felcsíki 
Műjégpályán idén is megrendezik 
a Sekler Cup elnevezésű nemzetkö-
zi hokitornát. A holnap kezdődő és 
vasárnap záruló négycsapatos ese-
ményen a házigazda Sapientia U23 
mellett a szlovákiai HC Uzina Zilina, 
a csehországi UK Prága, valamint a 
szintén cseh UTB Zlin és a szlovák 

Gladiators Trencin játékosaira épülő 
EUHL-válogatott vesz részt. Ahogy 
a Székelyföldi Jégkorong Akadémia 
közleményében olvasható, az SZJA 
idén is arra törekedett, hogy az egye-
temistacsapata a hazai felnőtt baj-
nokságon kívül olyan nemzetközi 
mezőnyben is versenyezzen, amely 
fi zikálisan és technikailag közelebb 
áll a játékosaihoz. A Sapientia U23 
az előző szezonban csatlakozott az 
egyetemi ligához, és már az első 

évében nemzetközi tornának lehe-
tett a házigazdája. A II. EUHL Sekler 
Cup első játéknapján a székelyföldi 
alakulat a ligaválogatott ellen mu-
tatkozik be holnap 18.30-tól, szom-
baton ugyanebben az időpontban 
a zsolnai, vasárnap 16 órától pedig 
a prágai csapat lesz a zöld-fehérek 
ellenfele. A tornát zárt kapuk mö-
gött rendezik meg, de az SZJA You-
tube-csatornáján minden összecsa-
pást élőben közvetítenek. (O. Zs.)

M ájus 6-át a magyar kormány 
2000-ben a magyar sport nap-

jának nyilvánította, annak emléké-
re, hogy a Magyar Athletikai Club 
(MAC) 1875-ben e napon rendezte a 
kontinens első szabadtéri sportver-
senyét Budapesten. A magyar sport 
napját szeretnénk olvasóinkkal 
közösen ünnepelni, ezért felhívást 
intézünk azokhoz, akik aktívan, 

napi vagy heti rendszerességgel 
sportolnak, illetve azokhoz is, akik 
most akarják rávenni magukat vala-
milyen mozgásforma művelésére. A 
sport@szekelyhon.ro e-mail-címre, 
illetve a Székely Sport Facebook- 
oldalára várunk fotókat, rövid vide-
ókat vagy akár szöveges formában 
személyes történeteket arról, hogyan 
sportolsz, mozogsz a világjárvány 

idején. Készíts egy szelfi t magadról 
vagy a barátaiddal közösen, küldj 
be videót vagy történetet, amiben 
igazolni tudod, hogy lételemed a 
sportolás. Egyszóval biztatunk – ha 
sportolsz, ha nem –, hogy mozdulj rá 
és oszd meg velünk, mi pedig május 
6-án megmutatjuk a világnak, hogy 
olvasóink az egészséges életmódot 
választották!

Nem bírt egymással a Real Madrid és a Chelsea
Döntetlennel ért véget kedden késő este a labdarúgó Bajnokok Ligája 
elődöntőjében rendezett Real Madrid–Chelsea párharc első mérkő-
zése. A vendégek Pulisic révén megszerezték a vezetést, a Realtól 
Benzema egyenlített. A francia támadó pályafutása 71. gólját szerezte 
a Bajnokok Ligájában, ezzel beérte Raúlt, az örökranglistán pedig 
csak Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) és Robert Lewan-
dowski (73) előzi meg. A visszavágót jövő szerdán rendezik a londoni 
Stamford Bridge stadionban. Labdarúgó Bajnokok Ligája, elődöntő, 
első mérkőzés: Real Madrid–Chelsea 1–1  (1–1), gólszerzők Benzema 
(29.), illetve Pulisic (14.). A másik elődöntő első párharca, a PSG–
Manchester City találkozó lapzárta után ért véget.

Meccset nyert a csíki kosárlabdacsapat
Megszerezte harmadik győzelmét a 2020–2021-es férfi kosárlabda- 
bajnokság élvonalában a VSK Csíkszereda. Lászlófy Botond edző 
tanítványai a zsilvásárhelyieket győzték le Galacon, az alapszakasz 
utolsó buboréktornáján. Férfi kosárlabda-bajnokság, alapszakasz, 
25. forduló: VSK Csíkszereda–CSM Tg. Jiu 71:64 ( 20:11, 15:23, 17:10, 
19:20). A győztes csapat pontszerzői: Rait Riivo Laane 16 (ebből 3 
hárompontos), Brandon Cole Alston 15 (1x3), Vlad Corpodean 14, 
Emanuel McKoy Shepherd 13, Adrian Movileanu 8 (2x3), Raul Olariu 
3 (1x3) és Octavian Șerbănescu 2. Játszott még: Matevz Magusar és 
László Arnold. A zsilvásárhelyi együttes legeredményesebb játékosa 
McClan volt 21 ponttal. A 3/22-es mutatóval rendelkező csíkiaknak a 

tegnap lapzárta után véget ért, Galaci CSM elleni találkozóval zárult 
az alapszakasz.

• RÖVIDEN 

Nemzetközi tornát rendez az SZJA
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• Egy találat elegendőnek bizonyult a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szá-
mára, hogy megnyerje az Academica Clinceni elleni tegnap délutáni hazai 
találkozóját a labdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszásának 4. fordulójában.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

K iválóan kezdett a Sepsi OSK, 
uralta a mérkőzést, és fo-
lyamatosan nyomás alatt 

tartotta a vendégek védelmét. Az 
első nagy lehetőség a Clinceni ka-
pusának nagy hibája után Annas 
Achahbar előtt adódott, de lövését 
blokkolták. A kezdeményező játék 
ellenére sokáig nem találta a gólhoz 
vezető utat a házigazda, majd az el-
ső félidő végéhez közeledve teljesen 
megérdemelten mégis előnyhöz ju-
tott: Eder Gonzalez kiugratása után 
Bryan Nouvier a leshatárról indulva 
vitte végig a labdát, és magabiztosan 
talált be. Kevéssel ezután a francia 
légiós duplázhatott volna, lövése 
azonban fölé szállt.

Nem változott sokat a játék képe a 
második játékrészben sem, a ven dég-
játékosok egyszerűen tehetetlenek 
voltak, a Sepsi OSK pedig gond nél-
kül őrizte előnyét. A sepsiszentgyör-
gyiek már nem erőltették támadása-
ikat, és nagy helyzeteket sem tudtak 
kialakítani, sokáig mindössze Golof-
ca távoli lövését lehetett feljegyezni, 
amely azonban erőtlen volt. Az utolsó 
percekben jártak újra közel a gólhoz 
a hazaiak, Vașvari távoli szabadrúgá-
sát szögletre mentette a kapus, majd 
Purece kevéssel lőtt mellé.

A Sepsi OSK több mint három 
hónap után nyert újra hazai pályán, 
legutóbb még január 23-án az Astra 
Giurgiut tudta legyőzni. Leo Groza-

vu együttese megerősítette negyedik 
helyét a ranglistán, és négy pontra 
megközelítette az előtte álló Uni-
versitatea Craiovát. A háromszéki-
eknek nincs sok idejük a pihenésre, 
az odavágok zárásaként szombaton 
délután az FC Botoșani otthonában 
lépnek pályára. 

Labdarúgás, 1. Liga, felsőházi 
rájátszás, 4. forduló: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–Academica 

Clinceni 1–0 (1–0), gólszerző Nou-
vier (38.). Sepsi OSK: Niczuly – Aga-
novic, Bouhenna, Mitrea (Safranko, 
68.), Ștefănescu – Achahbar (Purece, 
63.), Gonzalez (Kovács, 63.), Vașvari 
– Petrila (Golofca, 46.), Dumiter, Nou-
vier (Ștefan, 83.). Edző: Leo Grozavu. 
Academica: Ureche – Pasov (And-
ronic, 46.), Patriche, Gardoș (Csan-
darov, 66.), Dobrescu (Longher, 87.) 
– Cascini, Ventura – Achim, Ruses-

cu, Cordea – Csuncsukov (Pârvules-
cu, 73.). Edző: Ilie Poenaru. Vezette: 
Andrei Chivulete, Mihai Marica, 
Andrei Constantinescu.

A Kolozsvári CFR–FC Botoșani 
találkozó tegnap lapzárta után ért 
véget. A forduló ma 19.45-től az Uni-
versitatea Craiova–FCSB mérkőzés-
sel zárul.

Az FC Argeș elverte az aradiakat

Hiába szerezte meg korán a veze-
tést, az UTA sima, 4–1-es vereséget 
szenvedett az FC Argeș otthonában 
a labdarúgó 1. Liga alsóházi ráját-

szásának hétközi fordulójában. A 
Szeben megyei rangadót a Gaz Me-
tan nyerte, a Nagyszebeni Hermann-
stadt tovább csúszik a másodosztály 
felé. Labdarúgó 1. Liga, alsóházi 
rájátszás, 4. forduló: Nagyszebeni 
Hermannstadt–Medgyesi Gaz Metan 
1–2 (1–2), gólszerzők Petrescu (30.), 
illetve Valente (19., 45.); FC Argeș Pi-
tești–Aradi UTA 4–1 (2–1), gólszerzők 
Grecu (15.), Drăghici (39.), Dumitru 
(88.) és Malele (90.), illetve Albu 
(10.); Chindia Târgoviște–Astra Giur-
giu 0–0. A mai program: 14.30-tól 
Jászvásári Poli–FC Viitorul, 17 órától 
Bukaresti Dinamo–FC Voluntari.

Megérdemelt egygólos győzelem
Labdarúgó 1. Liga: több mint három hónap után nyert újra hazai pályán a Sepsi OSK

Bryan Nouvier találata döntött, otthon tartotta a pontokat a Sepsi OSK   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




