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• Fennállása első 
európai kupaszereplé-
sére készülhet a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi 
OSK, miután az UEFA 
Európai Konferencia 
Ligáért kiírt párharc-
ban 1–0-ra legyőzte 
a Viitorul együttesét, 
és bejutott a harma-
dik számú nemzetközi 
megmérettetés se-
lejtezőjébe. A három-
székieket a második 
kalapból húzzák ki a 
második selejtezőkör 
június 16-ai sorsolá-
sán. A piros-fehérek 
időközben új igazolá-
sokat is bejelentettek.

S Z É K E LY HON 

A szezon legfontosabb mér-
kőzését játszotta vasárnap 
este a Sepsi OSK, amely az 

FC  Viitorullal csatázott a Konferen-

cia Liga selejtezőéért. A székelyföldi 
csapat egy szerencsés góllal nyerte 
meg az osztályozó döntőjét: az első 
félidő végén Marquinhos Pedroso, a 
vendégek brazil balhátvédje próbált 
saját tizenhatosából felszabadítani, 
ám lövésébe berobbant az érkező 
Adnan Aganović, akinek a térdéről 
a kapuban landolt a labda. Az OSK 
1–0-ra megnyerte a találkozót, és 
készülhet történelme első európai 
kupakalandjára. A klub játékosai és 

a vezetőség a szurkolókkal közösen 
ünnepelték ezt a nem mindennapi 
eredményt.

A Konferencia Liga idén mutatko-
zik be, az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) a Bajnokok Ligája és 
az Európa Liga mellett indította el 
az új nemzetközi kupakiírást. Miu-
tán a Sepsi OSK-nak ez lesz az első 
szereplése az európai porondon, így 
nincs UEFA-koeffi  ciens pontszáma, 
csupán az országét viszi. Ez azt je-

lenti, hogy az első körben még nem, 
de a másodikban már pályára kell 
lépnie. A sepsiszentgyörgyieket a 
második kalapból húzzák ki, így 
kaphatnak egészen erős ellenfelet 
is, mint például az előző idények-

ben a Bajnokok Ligájában edző-
dött FC Basel, Viktoria Plzeň, Asz-
tana, Partizan Belgrád vagy BATE 
Borisov. Az is lehetséges, hogy a 
magyar bronzérmes MOL Fehérvár 
lesz az ellenfelük. A Konferencia 
Liga második körének sorsolását jú-
nius 16-án tartják, a mérkőzéseket 
július 22-én és 29-én rendezik.

A Sepsihez kapcsolódó hír, hogy 
bejelentették három új labdarúgó 
érkezését. A klub hivatalos közössé-
gi oldalán megjelentek szerint a ku-
pagyőztes Universitatea Craiovától 
csatlakozó Cristian Bărbuț két évre 
kötelezte el magát a piros-fehérek-
hez hosszabbítási opcióval. A jobb-
szélsőposzton játszó, mindössze 166 
centiméteres bánsági labdarúgó az 
egyik leggyorsabb játékosnak szá-
mít az 1. Ligában. Diószegi Lász-
ló klubelnök egy rádióinterjúban 
ugyanakkor elárulta, hogy Bărbuț 
mellett a portugál hátvéd Hugo Sou-
sával, illetve a kapus Răzvan Began-
nal is megegyeztek.

Az élvonalból búcsúzó Astra Gi-
urgiutól igazolt luzitán védő a Por-
tónál nevelkedett, de megfordult 
többek között a Sporting B csapa-
tában, illetve a Brassói FC-nél is. A 
máramarosszigeti születésű Began 
a másodosztályú Dunărea Călărași-
tól csatlakozik, korábban többek 
között a Kolozsvári CFR U19-es 
együttesében, az FC Hermannstad-
tnál és a Temesvári ACS Polinál is 
védett.

V éget értek a labdarúgó 2. Ligába 
jutásért kiírt osztályozók, ame-

lyek végén a Sellenberki Viitorul, a 
Dési Unirea, a Brassói Corona, a Da-
cia Brăila és a Bukaresti Steaua jött 
ki győztesen a párharcokból. Labda-
rúgó 2. Liga, osztályozó: Sellenberki 

Viitorul–Nagydisznódi Măgura 1–1 
és 2–0, továbbjutott a Viitorul, 3–1-
es összesítéssel; Zilahi SCM–Dési 
Unirea 1–1 és 0–0, idegenben szer-
zett több góllal jutott fel az Unirea; 
Brassói Corona–Vedița Colonești 1–0 
és 2–1, összesítésben kettős győze-

lemmel, 3–1-gyel jutott fel a Corona; 
Dacia Unirea Brăila–Galaci Oțelul 
1–0 és 1–1, összesítésben 2–1-gyel 
nyerte a párharcot Brăila; CS Afu-
mați–Bukaresti Steaua 1–2 és 0–2, 
összesítésben kettős győzelemmel, 
4–1-gyel jutott tovább a Steaua. (Z. T.)

A székelyudvarhelyi Lőrincz Balázs 
bronzmérkőzésen lépett szőnyeg-

re a serdülő korosztályú (U15) birkó-
zók Európa-bajnokságán Szófi ában. 
A román válogatott egyetlen székely 
szabadfogású birkózója a 75 kilogram-
mos súlycsoportban volt érdekelt, el-
ső mérkőzésén tussal győzte le litván 
ellenfelét. A második körben Lőrincz 
vereséget szenvedett az erősebb és 

tapasztaltabb ukrán ellenfelétől, aki 
a döntőig menetelt, így az udvarhelyi 
birkózó a vigaszágon folytathatta. Itt 
magyar riválisát 13–2-re legyőzve, kar-
nyújtásnyira került a bronzéremtől, ám 
a harmadik helyért kiírt összecsapáson 
alulmaradt örmény ellenfelével szem-
ben, így ötödik lett.

„Élete első világversenyén a csa-
pat legjobb eredményét húzta be, 

igazán kellemes meglepetést oko-
zott. A harmadik helyért harcolt, de 
most nem az ő nyakába akasztják 
az érmet, ennek ellenére mi így is 
nagyon büszkék vagyunk rá! Az ő 
sportolói karrierje még csak most 
kezdődik” – nyilatkozta Katona 
László edző. Lőrincz ötödik helyezé-
se a romániai szabadfogású küldött-
ség legjobb eredménye. (Zátyi Tibor)

E gy ezüst- és egy bronzérem ke-
rült az Erdélyi Godako Ökölví-

vó Sportklub sportolóinak nyakába 
Zilahon az U16-os korosztály szá-
mára kiírt Román Kupa díjkiosztó-
ján. A gyergyószentmiklósi szék-
helyű egyesület hét sportolóval 

nevezett be, közülük a 48 kilósok 
mezőnyében indult Milotay Dávid 
jutott döntőbe, ahol a korosztályos 
válogatott első számú versenyző-
jével, a călărași-i Pavel Mariannal 
szemben szoros küzdelemben ma-
radt alul megosztott pontozással. 

Nițu Imre bronzérmes lett, miután 
az 54 kilósok versenyében alulma-
radt az elődöntőben. Az Erdélyi 
Godako Ökölvívó Sportklub veze-
tőedzője Huszár Árpád. 

Gergely Imre

Országos döntőben az udvarhelyi kézicsapat
Mától vasárnapig Kolozsváron rendezik a nagyifjúsági (ifi 1-es) fiú ké-
zilabda-bajnokság országos döntőjét. A tornára nyolc gárda jutott be, 
2017 után újból ott van a mezőnyben a Székelyudvarhelyi ISK. A Sipos 
Lóránt által irányított együttes a 2. csoportba került, ellenfelei sor-
rendben a CSM Focșani (ma 15 órától), a Bukaresti CSM (holnap 17.30-
tól) és a CSS Piatra Neamț (pénteken 17.30-tól) lesznek. Az 1. csoportba 
a Temesvári SCM, a Tordai Potaissa, a Nagybányai Minaur Academica 
és a CSȘ Medgidia kapott besorolást. Az elődöntőbe a csoportok első 
és második helyezettjei jutnak.

Holland–német elődöntő Székesfehérváron
A hollandok és a spanyolok után Portugália és Németország jutott 
elődöntőbe a magyar–szlovén közös rendezésű U21-es labdarúgó Euró-
pa-bajnokságon. Eredmények, negyeddöntő: Hollandia–Franciaország 
2–1 (0–1), Spanyolország–Horvátország 2–1 – hosszabbítás után (0–0, 
1–1, 1–1), Németország–Dánia 2–2 (0–0, 1–1, 2–1) – tizenegyesekkel 
6–5, Portugália–Olaszország 5–3 – hosszabbítás után (2–1, 3–3, 3–3). 
A holnap esti elődöntő programja: 19 órától Hollandia–Németország 
(Székesfehérváron), 22 órától Spanyolország–Portugália (Mariborban).

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, Roland Garros (Eurosport, Eurosport 2)
16.00 Női kézilabda, Virágok Ligája: Besztercei Gloria–Gloria Buzău (TVR 2)
18.30 Női kézilabda, Virágok Ligája: Bukaresti Rapid–Zilahi HC (TVR 1)
19.00 Labdarúgás, 1. Liga, osztályozó, visszavágó: 
          Hermannstadt–Mioveni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.45 Férfi kosárlabda, román bajnokság, elődöntő, 4. mérkőzés: 
          CSO Voluntari–Kolozsvári U-BT (Digi Sport 2, Look Sport)
21.45 Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Románia–Georgia (Pro TV)
22.00 Labdarúgás, La Liga, osztályozó rájátszás, elődöntő: 
           Girona–Almeria (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

• 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  

Ezüst- és bronzérem a gyergyói bokszolóknak

Udvarhelyi birkózóé a legjobb eredmény

Több erdélyi csapat jutott fel a 2. Ligába

A Konferencia Ligára erősítettek
A labdarúgó európai kupaporondra készül a Sepsi OSK

A Sepsi OSK játékosai és 
a klub képviselői a szurkolókkal 
közösen ünnepelték 
a nagy sikert
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