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• Kolozsvár adott otthont a nagyifjúsági (1-es korosztály) fiú kézilabda 
országos döntő tornának. A legjobb nyolc együttest felvonultató mezőny-
ben 2017 után újból ott volt a Székelyudvarhelyi ISK. A Sipos Lóránt által 
felkészített csapat jól kezdett, a csoportkör utolsó találkozóján közel állt 
ahhoz, hogy az elődöntőbe jusson. Végül a nyolcadik helyen végzett.

JÓZSA CSONGOR

S zerdától vasárnapig a kolozs-
vári Horia Demian Sportcsar-
nokban játszották a nagyifj ú-

sági fi ú kézilabda országos döntő 
tornáját. A nyolc együttest két kvar-
tettbe sorolták, előbb a csoportmér-
kőzéseket játszották, innen az első 
két helyezett jutott az elődöntőbe.

Jól indított a Sipos Lóránt által 
felkészített gárda, első találkozóját 
a Foksányi VSK ellen végig vezetve, 
magabiztosan nyerte. A második 
összecsapáson a végső győzelemre 
is nagy eséllyel pályázó Bukaresti 
CSM-mel 45 percig partiban voltak, 
aztán a fővárosiak bezsebelték a 
győzelmet.

A harmadik játéknapon a CSS 
Piatra Neamț ellen még a kétgólos 
vereség is belefért volna a székely-
földieknek. Hullámzó volt az ud-
varhelyiek teljesítménye, a fi úk nem 
adták fel a harcot, pedig a második 
játékrész derekán nyolc góllal is ve-
zetett az ellenfél. Megvolt az esélye, 
hogy kettőre ledolgozzák a hátrányt, 

ezzel azonban nem éltek, így végül 
hárommal kaptak ki, és a helyosztón 
zárták a tornát.

Szombaton a 7–8. helyért léptek 
pályára. Az első játékrész végén még 
két góllal vezettek a CSS Medgidia 
ellen, ám az ellenfél a második fél-
időben fordított, és végül három 
góllal nyert, így az ISK a nyolcadik 
helyen zárta az országos kézilab-
da-bajnokságot.

Az idényt összességében pozití-
van értékelte az edző, Sipos Lóránt: 
„Ha az idény elején valaki azt mond-
ja, ott leszünk a döntő tornán, akkor 
aláírtam volna. Ahogy a szezonban 
haladtunk, láttam, hogy a csapat jól 
teljesít, ott volt a helyünk a legjobb 
nyolc között. Amiatt, hogy egy gól 
választott el a dobogóért folytatott 
harctól, keserű a szájízünk, kissé 
csalódott vagyok. Ha kikapunk min-

denkitől 4–5 góllal, akkor elfoga-
dom, hogy nyolcadikok lettünk, de 
így nehéz.”

Fiú kézilabda, ifj úsági 1-es 
korosztály, országos döntő, 2-es 
csoport:  Székelyudvarhelyi ISK–
Foksányi VSK 31–29 (16–12), az 
ISK gólszerzői Katona Tamás 8, 
Hintz Magor és Szilveszter Bence 
6–6, Mátyás Demeter 4, Tófalvi Ta-
más 3, Geréb Zalán 2, Teiu Dănuț és 
Menyhárt Barna 1–1. Játszott még: 
Csutak Zsolt és Kacsó Bence (ka-
pusok).  Székelyudvarhelyi ISK–
Bukaresti CSM 24–29  (10–15), az 
ISK gólszerzői Tófalvi Krisztián 5, 
Teiu Dănuț 4, Katona Tamás, Meny-
hárt Barna, Mátyás Demeter 3–3, 
Hintz Magor és Geréb Zalán 2–2, 

Szilveszter Bence és Tankó László 
1–1.  Székelyudvarhelyi ISK–LPS 
Piatra Neamț 31–34  (16–18), az ISK 
gólszerzői Katona Tamás és Szil-
veszter Bence 8–8, Mátyás Demeter 
6, Hintz Magor, Tófalvi Krisztián, 
Teiu Dănuț és Geréb Zalán 2–2, Tó-
falvi Tamás 1. A 7–8. helyért: Szé-
kelyudvarhelyi ISK–CSS Medgi-
dia 29–32 (14–12), az ISK gólszerzői 
Geréb Zalán 8, Katona Tamás 5, Tó-
falvi Tamás 4, Szilveszter Bence 3, 
Mátyás Demeter, Vári Tamás, Teiu 
Dănuț és Tófalvi Krisztián 2–2, Hintz 
Magor 1. A 3. helyért: LPS Piatra 
Neamț–Nagybányai Academica 
Minaur 25–30 (13–17). A döntőben: 
Temesvári Politehnica–Bukares-
ti CSM 26–27  (10–13).

Tíz meccse veretlen a magyar válogatott
Schäfer András góljával Magyarország 1–0-ra nyert péntek este a Ciprus 
elleni felkészülési labdarúgó-mérkőzésen. A DAC 22 éves középpályása 
ötödik mérkőzésén első gólját szerezte a nemzeti csapatban. Schäfer a 
hajrában egy büntetőt is kiharcolt, ezt azonban a csereként beállt  Niko-

licsnak nem sikerült értékesítenie. A magyar válogatott viszont meg-
őrizte minimális előnyét, ezzel pedig tízmeccsesre növelte veretlenségi 
sorozatát. A magyar csapat kedden Írországgal játszik felkészülési 
mérkőzést ugyancsak Újpesten, majd az Eb csoportkörében június 15-én 
a címvédő portugálokat fogadja a Puskás Arénában. A román válogatott 
tegnap este, lapzártánk után Angliával játszott felkészülési mérkőzést. 
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Magyarország–Ciprus 1–0 (1–0), 
gólszerző Schäfer (36.). Magyarország: Gulácsi (Dibusz a szünetben) – 
Botka, Lang (Orbán 60.), Szalai A. – Lovrencsics (Bolla 61.), Sigér (Nagy 
79.), Schäfer, Kleinheisler (Nego a szünetben), Varga K. – Hahn (Nikolics 
61.), Holender. Szövetségi kapitány: Marco Rossi.

Az FC Voluntari marad az élvonalban
Az osztályozó mindkét mérkőzését megnyerte a labdarúgó 1. Liga 13. 
helyén végző FC Voluntari, a csütörtök esti visszavágón esélyt sem 
adott a Dunărea Călărași csapatának, 4–0-ra győzött, összesítés-
ben pedig 6–1-re nyerte a párharcot, így a következő szezonban is a 

legjobbak között szerepelhet. A labdarúgó 1. Liga mezőnyéből az Astra 
Giurgiu és a Jászvásári Poli egyenes ágon esett ki, a Nagyszebeni 
Hermannstadt pedig az osztályozón. A 2. Ligából a Bukaresti Rapid és 
az FC U Craiova jutott fel a rájátszást követően, a CS Mioveni pedig a 
selejtezőmeccsel. Labdarúgó 1. ligás osztályozó, visszavágó: FC Vo-
luntari–Dunărea Călărași 4–0 (2–0), az osztályozót a Voluntari nyerte, 
kettős győzelemmel, 6–1-es összesítéssel.

• RÖVIDEN 

A MOL-Pick Szeged nyerte a 
férfi  kézilabda NB I-et, miu-

tán a döntő szombati visszavágóján 
37–36-ra győzött a Telekom Veszp-
rém otthonában. Az 1996, 2007 
és 2018 után történetük negyedik 
bajnoki címét ünneplő szegediek 
31–28-ra nyerték meg hazai pályán 
a párharc szerdai, első meccsét, így 
68–64-es összesítéssel hódították 

el az aranyérmet. A szegediek az 
1993-as Magyar Kupa-döntő után 
második alkalommal nyertek meg 
egy párharcot kettős győzelemmel a 
Veszprém ellen.

Magyar kézilabda-bajnokság,
döntő, visszavágó:  Telekom Veszp -
rém–MOL-Pick Szeged 36–37 
(14–15). A párharcot a Szeged nyerte 
kettős győzelemmel, 68–64-es ösz-

szesítéssel. Az eddigi magyar baj-
nokok: 26-szor Veszprém; 15-ször 
Bp. Honvéd; 12-szer Elektromos; 
9-szer Újpest; 5-ször Bp. Spartacus; 
4-szer Tatabánya, Munkás TE, Sze-
ged; 3-szor Győr, Bp. Vörös Meteor, 
Csepel; 2-szer VM Közért, MAFC, VII. 
ker. Levente Egylet, VAC; 1-szer Du-
naferr SE, Debreceni Dózsa, Bp. Va-
sas, Belvárosi TVK.

A z osztrák Peter Stöger veszi át 
vezetőedzőként a Ferencvárosi 

TC labdarúgócsapatának szakmai 
irányítását. A klub hivatalos közle-
ménye szerint megbízatása szombat-
tól lépett életbe. Stöger a népligetiek 
honlapján elmondta: több országból 
volt ajánlata, és kifejezetten szeret 
„nagy, tradicionális egyesületeknél 
dolgozni, ahol van egyfajta különle-
ges miliő, és kifejezetten nagy szur-
kolói bázisa van az együttesnek.”

Az 55 éves Stöger játékosként 
65-ször szerepelt az osztrák válo-

gatottban, 15 éves profi  pályafutása 
során megfordult az Austria Wien, 
a Tirol Innsbruck és Rapid Wien 
együttesében is. Edzőként 2005-
ben kezdett el tevékenykedni, az 
Austria Wiennel rögtön Osztrák 
Kupát, majd második időszakában 
2013-ban bajnokságot nyert. Utána 
Németországban tevékenykedett, 
ahol az 1. FC Köln gárdáját má-
sodosztályú bajnokként segítette 
feljutáshoz, később pedig a hul-
lámvölgyben lévő Borussia Dort-
mund élére került, amellyel végül 

negyedikként zárt és Bajnokok Li-
gája-részvételt érő helyre jutott. Ta-
valy nyáron ismét az Austria Wien 
kispadját foglalta el.

Szerhij Rebrov távozását hiva-
talosan pénteken jelentette be a 
Ferencváros. Az ukrán edző 2018 
augusztusa és 2021 májusa között 
161 alkalommal ült a Ferencváros 
kispadján, a sorozatban elért há-
rom bajnoki cím mellett 2019-ben 
az Európa Liga, tavaly ősszel pedig 
a Bajnokok Ligája csoportkörében 
szerepelt a népligetiekkel.

Peter Stöger lett az FTC új vezetőedzője

Negyedszerre bajnok a MOL-Pick Szeged

Egy gól választotta el az elődöntőtől
Ifj úsági kézilabda-bajnokság: nyolcadik helyen zárt a Székelyudvarhelyi ISK

Nagyon közel volt a bravúr az udvarhelyi csapat 
számára, ám végül a körbeverés áldozata lett 
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