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• Egy győzelem választja el az élvonalbeli feljutástól a Marosvásárhelyi 
Ladies női labdarúgócsapatát, amely értékes idegenbeli sikerrel kezdte a 
másodosztályú bajnokság rájátszását.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Ladies kiválóan menetelt 
a 2. Liga alapszakaszában, 
amelyben 29 ponttal meg-

nyerte a 2. csoportot, mérlege kilenc 
győzelem, két döntetlen és egy vere-
ség. A csapat eredményes támadójá-
tékot mutatott, tizenkét mérkőzésén 
67 találatot szerzett, de védekezésben 
is helytállt, 16 gólt kapott. A maros-
vásárhelyiek öt ponttal előzték meg 
a második helyezett FK Csíkszeredát, 
és hattal a harmadik Kolozsvári U 
Olimpia farmcsapatát.

A Mihály Sándor vezetőedző által 
irányított Ladies teljesen megérde-
melten jutott be a négycsapatos ráját-
szásba, ahol egyértelműen a feljutás 
a célkitűzése. Ennek eléréséért már 
megtették az első lépést, múlt hét vé-
gén magabiztos teljesítménnyel 4–1-re 
győzték le idegenben az első számú 
rivális Bukaresti Dream Team együt-
tesét, ezzel nagyon közel kerültek az 
élvonalbeli részvételhez. Főleg azu-
tán, hogy a másik mérkőzésen a Uni-
ted Bihor és a CSȘ Târgoviște 1–1-es 
döntetlent játszottak. Mivel a csapatok 
csak egyszer mérkőznek meg egymás-
sal, a Ladies egy újabb győzelemmel 
bebiztosíthatja feljutását, ezt már ma 
délelőtt 11 órától megteheti, amikor 
ugyancsak idegenben a Târgoviște 
vendégeként játszik. Ezt követően a 
marosvásárhelyi csapat hazai pályán 

fejezi be a rájátszást, vasárnap 11 órá-
tól a United Bihor elleni találkozón.

A Ladies keretét a fi atal maros-
vásárhelyi játékosok mellett a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina lab-
darúgói alkotják, akik kölcsönben 
játszanak a klub színeiben. Az együt-
tes jelenleg Nyárádszeredában rende-
zi hazai mérkőzéseit, de elképzelhe-

tő, hogy a jövőben Marosvásárhelyen 
fogadja ellenfeleit. Amennyiben 
sikerül a feljutás, Marosvásárhely-
nek három év elteltével ismét lehet 
csapata a női élvonalban. Legutóbb a 
korábbi bajnok és kupagyőztes FCM, 
illetve ASA néven szerepelt maros-
vásárhelyi gárda az 1. Ligában, de a 
klub csődje miatt 2018-ban búcsúzott 

az élvonaltól. Utódja, a VSK az utóbbi 
két évben a másodosztályban szere-
pelt, a jelenlegi szezonban a harma-
dik helyen végzett a 3. csoportban.

A Vasas Femina U15-ös csapata 
negyeddöntős

A székely csapatok számára befe-
jeződtek az U15-ös korosztályú női 
labdarúgó-bajnokság csoportküzdel-
mei. Az 1. csoportban az FK Csíksze-
reda 10–0-ra nyert a Marosvásárhelyi 
VSK és 16–0-ra a Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK ellen, míg a Székelyudvar-
helyi Vasas Femina 3–2-re győzött a 
szentgyörgyiek ellen és 11–0-ra verte 
a marosvásárhelyieket. A két Hargita 
megyei gárda egymás ellen 1–1-es 
döntetlent játszott Csíkszeredában, 
és idegenben lőtt góljának köszön-
hetően a Vasas Femina lett a csoport-
első, bejutott a negyeddöntőbe. Még 
nem fejeződtek be az összes csoport-
ban a küzdelmek, de az FK Csíkszere-
dának van esélye arra, hogy legjobb 
csoportmásodikként szintén ott le-
gyen a legjobb nyolc között.

N égy város 16 csapata lépett 
pályára az első romániai gör-

hokibajnokság nyitófordulójában. 
Görhokibajnokságot először rendez-
nek Romániában. A Bauer sport-
szermárka hivatalos romániai for-
galmazójának telephelyén felépített 
pályára Csíkszeredából, Brassóból, 
Bukarestből és Marosvásárhelyről 
érkeztek együttesek. A nyitófordu-
lóra sajnos Gyergyóból senki nem 
nevezett be – közölte a szervező Páll 

Attila, aki bízik abban, hogy a má-
sodik játéknapon már pályára lép-
nek hazai együttesek is. Íme, az első 
eredmények.

U10: Brassói Rollers–Csíkszeredai 
ISK B 1–9, Marosvásárhely–Csíksze-
redai ISK A 0–22, Marosvásárhely–
Brassó 2–5, Brassó–Csíkszereda A 
2–10, Marosvásárhely–Csíkszereda 
B 0–13.

U12: Marosvásárhely–Csíkszere-
da 3–16.

U14: Csíkszeredai ISK A–Csík-
szeredai ISK B 18–1, Brassói Rollers 
(lányok)–Csíkszeredai A 0–25, Csík-
szereda B–Marosvásárhely 11–4, 
Brassó–Csíkszereda 8–13, Csík-
szereda A–Marosvásárhely 15–0, 
Brassó–Marosvásárhely 1–15.

Felnőttek: Bukaresti Rollers–
Csíkszeredai Rock and Rollers 4–14, 
Csíkszereda–Brassói Rollers 7–5, 
Brassó–Bukarest 5–12.

Gergely Imre

J ól szerepelt a csíkszeredai Man-
del Tamás Kiskunfélegyházán, 

ahol a Csíkszeredai PowerHuniGym 
Sportklub versenyzője első lett az 
ifi k között fekvenyomásban a Ma-
gyar Professzionális Erőemelő Liga 
Szezonnyitó Kupáján. „2019-ben 
a PowerHuniGymben rendeztünk 
egy házi fekvenyomóversenyt, ahol 
Tamás második lett, és ez a kezdeti 
siker ösztönözte arra, hogy komo-
lyabb versenyre készüljön fel. Tavaly 

az online egyetem és a munkahely 
(személyi edző) mellet folyamatosan 
készült arra, hogy idén több magyar-
országi versenyen is részt vegyen. A 
fő cél a szeptemberi magyar bajnok-
ság, ahol az ifj úsági kategóriában 
minden esélye megvan a győzelem-
re” – mondta el érdeklődésünkre 
Nagy Hunor, Mandel edzője, a Po-
werHuniGym vezetője.

A magyarországi versenyen 
Mandel Tamás a 70 kg-osok súlycso-

portjában egy 135 kg-os nyomással 
nyerte meg kategóriáját, az összetett 
versenyben pedig, ahol az összes 
induló nyomását, illetve testsúly-
arányát fi gyelembe veszik, 2. lett, 
ami kitűnő eredménynek számít. 
Végeredmény, összetett: 1. Ványai 
Sándor (22 éves, 100 kg) 176 pont, 2. 
Mandel Tamás (20 éves, 70 kg) 169 
pont, 3. Horváth Mihály (21 éves, 125 
kg) 160 pont.

Dobos László

Sárpátki Tamás a GYHK-hoz igazolt
A Gyergyói Hoki Klub a Facebook-oldalán jelentett be egy nagyon komoly 
játékosigazolást. Sárpátki Tamás szerződtetésével a csapat hazai gerin-
cét erősítik a gyergyószentmiklósiak. Sárpátki egyike azoknak a székely 
jégkorongozóknak, akik nagyon fiatalon Magyarországra kerültek, és ott 
a legmagasabb szinten is megállták a helyüket. A borszéki származású, 
26 éves támadó Csíkszeredából igazolt Magyarországra, ahol 11 évet 
töltött. Nyolc szezonon át szerepelt Székesfehérváron a Hydro Fehérvár 
AV19 színeiben az EBEL-ben, illetve az ICEHL-ben. A Volán csapatában 
több mint 300 mérkőzésen lépett pályára, és 51 pontot szerzett. A 196 
cm magas, jobbkezes csatár játékára a magyar válogatottban is számíta-
nak, eddig 35 meccsen viselhette a nemzeti együttes mezét, és ezalatt 8 
pont (4 gól és négy assziszt) került a neve mellé. Sárpátki Tamás június 
21-én, a GYHK érdi képességfejlesztő edzőtáborában csatlakozik a Szi-
lassy Zoltán–Góga Attila edzőpáros csapatának keretéhez.

Kialakultak a jövő évi hokis vb-csoportok
A vasárnap zárult rigai jégkorong-világbajnokság után kiadott világrang-
lista alapján kialakultak a jövő évi finnországi vb csoportjai. A nemzet-
közi szövetség közlése alapján a házigazda finnek a vadonatúj tamperei 
arénában találkoznak majd az amerikaiakkal, a csehekkel, a svédekkel, 
a lettekkel, a norvégokkal, a fehéroroszokkal és a britekkel. A helsinki 
nyolcasba kapott besorolást a címvédő Kanada, valamint Oroszország, 
Németország, Svájc, Szlovákia, Dánia, Kazahsztán és Olaszország. A 
ranglistát továbbra is Kanada vezeti, azonban a döntőt hosszabbításban 
elbukó finnek feljöttek a második helyre, míg a negyeddöntőben elvérző 
oroszok visszacsúsztak a harmadikra. Mivel a koronavírus-járvány miatt 
csak az élcsoportban rendeztek vb-t, a magyarok maradtak a 21. helyen. 
Románia egy helyet javítva a 25. helyen áll.

• RÖVIDEN 

Mandel érmes lett fekvenyomásban

Elkezdődött a görhokibajnokság

Közel a feljutáshoz  a Ladies
Újra lehet csapata az élvonalban a marosvásárhelyi női labdarúgásnak

A Marosvásárhelyi Ladies 
(kék-fehérben) az FK Csíkszeredát 
megelőzve nyerte meg csoportját 
az alapszakaszban 

▴  KORÁBBI FELVÉTEL: VERES NÁNDOR




