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• Javában zajlik Ma-
ros megyében az 
évente megrendezés-
re kerülő labdarúgó 
Székely Kupa, amely 
a járványhelyzet mi-
att tavaly elmaradt. A 
megyei bajnokságok-
ban szereplő csapatok 
megmérettetésébe a 
tervek szerint Hargita, 
Kovászna és Kolozs 
megye együttesei is 
bekapcsolódnak.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A z immár nyolcadik kiírásá-
hoz érkezett Székely Kupa 
Maros megyei szakaszára 

összesen tíz csapat nevezett be, 
amelyeket két csoportra osztottak. 
A csoportkör során öt fordulót ren-
deznek, a részvevők egyszer ta-
lálkoznak egymással, mindegyik 
játéknapon egy csapat szabadna-
pos. A küzdelmek múlt hét végén 
kezdődtek el, kedden pedig már a 
második forduló mérkőzéseit is leját-
szották. Az együttesek legközelebb 
szombaton lépnek pályára, majd 

jövő kedden, illetve jövő szombaton 
játszanak, amikor befejeződik a cso-
portkör. A végén a két csoport első 
és második helyezettje továbbjut az 
ugyancsak egymeccses elődöntőbe, 
a döntőt pedig június 26-án rende-
zik egy később kijelölendő semleges 
helyszínen. A győztes képviseli majd 
Maros megyét július 3-án a négy 

együttest felvonultató megyeközi 
döntőn, amelyen Hargita, Kovászna 
és Kolozs megye nyertes csapataival 
mérkőzik meg. Utóbbi három megyé-
ből jelezték ugyan a részvételi szán-
dékot, de egyelőre nem indították el 
saját megmérettetésüket.

Teodor Ioan, a Maros Megyei 
Labdarúgó-egyesület versenybizott-

ságának elnöke megkeresésünkre 
elmondta, mindegyik ligából elfo-
gadták a benevező csapatokat, leg-
többen a 4. Liga elit csoportjából 
iratkoztak be, de a klasszikus cso-
portból és az ötödosztályból is van-
nak együttesek, a hatodosztályból 
viszont nem volt jelentkező. A mér-
kőzések a Román Labdarúgó-szövet-

ség egészségügyi protokollja szerint 
zajlanak, a csapatok játékosai nega-
tív koronavírusteszttel vagy oltási 
igazolással léphetnek pályára.

Mint megtudtuk, a Maros Megyei 
Labdarúgó-egyesület folyamatosan 
egyeztet a többi érdekelt megye ve-
zetőségével, és tájékoztatta őket, 
hogy elkezdték a tornát. A másik 
három megyében közlésük szerint 
szintén megrendeznék a megyei sza-
kaszt kevesebb induló csapattal, de 
ha ez nem sikerül, az is előfordulhat, 
hogy kijelölnek egy képviselőt a me-
gyeközi döntőre.

Labdarúgó Székely Kupa, Ma-
ros megyei szakasz, 1. csoport, 
1. forduló: Mezőgerebenesi Vii to-
rul–Marosvásárhelyi SE 0–2, Had-
révi Arieșul–Mezőrücsi Câmpia 
0–3, a Marosvásárhelyi Atletic sza-
badnapos volt. 2. forduló: Mező-
rücs–Atletic 0–1, Marosvásárhelyi 
SE–Hadrév 5–0, Mezőgerebenes 
szabadnapos volt. 2. csoport, 1. 
forduló: Marosvásárhelyi Sportlí-
ceum–Marosszentgyörgyi Kinder 
1–2, Marosvásárhelyi Academica 
Transilvania–Búzásbesenyői Înf-
rățirea 2–0, a Mezőszengyeli Inter 
szabadnapos volt. 2. forduló: Búzás-
besenyő–Mezőszengyel 2–1, Kin-
der–Academica Transilvania 1–4, a 
Sportlíceum szabadnapos volt.

A csíkdánfalvi Zsigmond Botond, 
a Csíkszeredai PowerHuniGym 

Sportklub versenyzője végzett az 
első helyen a Tatabányán megren-
dezett Natural Testépítő magyar baj-
nokságon – az ifj úsági (U23) kategó-
riában. „A csíkdánfalvi fi atalember 
most végzi a 12. osztályt, és négy éve 
foglalkozik súlyzós edzéssel. Már 

tavaly szeretett volna elindulni a 
magyar bajnokságon, de a járvány 
közbeszólt. Bár most az edzőtermek 
működnek és zavartalanul lehet 
készülni, a kiutazás körülményeit 
nehezítette a koronavírus-helyzet. 
Számítottunk a sikerére, mert jó 
adottságú és nagyon szorgos ver-
senyző. Azt vártam tőle, hogy egy 

nap bajnok lesz, de azt nem, hogy 
élete első versenyén a teljes magyar 
junior mezőnyt maga mögé utasít-
ja, sőt a felnőtt kategóriában is az 
előkelő 4. helyen végez” – mondta 
el Nagy Hunor, a PowerHuniGym ve-
zetője. A székely testépítő magyaror-
szági edzője Filkó Roland.

D. L.

A magyar női kézilabda-válo-
gatott szövetségi kapitánya 

kihirdette 19 fős keretét a június 
21-én kezdődő olimpiai felkészü-
lésre. A magyar csapat június 21-
én Balatonbogláron kezdi meg a 
felkészülést, majd június 28-án 
Székelyudvarhelyre utazik, július 
4-étől pedig Siófokon folytatódnak 
az edzések. Utóbbi helyszínen júli-
us 6-án Montenegró, július 9-én és 
12-én pedig Brazília ellen játsza-
nak felkészülési mérkőzést. A csa-
pat július 16-án utazik ki Tokióba, 
ahol akklimatizáció és további fel-
készülés után első csoportmérkő-
zését július 25-én játssza, Francia-
ország ellen.

„Az olimpiai felkészülésünk 
négy részre tagolódik, Balatonbog-
láron kezdünk, majd néhány napra 
Székelyudvarhelyre utazunk, úgy 
érzem, fontos, hogy a legkiemelke-
dőbb verseny előtt tovább erősítsük 
a magyarságtudatunkat, és megmu-
tassuk magunkat az anyaországon 
kívül is. Ezt követően Siófokon dol-
gozunk tovább, a többi között három 
felkészülési mérkőzéssel, végül To-
kióban hangolódunk rá a játékokra, 
ahol még egy edzőmeccs vár majd 
ránk, Norvégia ellen” – mondta el 
Elek Gábor szövetségi kapitány.

A magyar női válogatott bő ke-
rete. Kapusok: Bíró Blanka, Janurik 
Kinga (mindketten FTC-Rail Cargo 

Hungaria), Szikora Melinda (Siófok 
KC). Jobbszélsők: Kovács Anett 
(FTC), Lukács Viktória (Győri Audi 
ETO). Jobbátlövők:  Kiss Nikoletta, 
Tomori Zsuzsanna (mindketten Sió-
fok), Klujber Katrin (FTC). Irányí-
tók: Kovacsics Anikó, Szucsánszki 
Zita (mindketten FTC), Vámos Petra 
(DVSC Schaeffl  er). Beállók: Bordás 
Réka (DVSC), Helembai Fanny (Váci 
NKSE), Kisfaludy Anett (FTC) és Tó-
vizi Petra (Debrecen). Balátlövők: 
Háfra Noémi (FTC) és Szöllősi-Zácsik 
Szandra (MTK). Balszélsők: Márton 
Gréta és Schatzl Nadine (mindketten 
FTC). Szövetségi kapitány:  Elek 
Gábor. Edző: Danyi Gábor. 

J. Cs.

Feljutott a női élvonalba a Ladies
A Marosvásárhelyi Ladies megnyerte a CSȘ Târgoviște elle-
ni kiszállását a női labdarúgó 2. Liga rájátszásának második 
fordulójában, ezzel biztossá vált, hogy feljutott az élvonalba. A 
szerda déli találkozó első játékrészében nehéz helyzetbe került 
a Ladies, hiszen 2–1-es hátrányban volt, de aztán nagyszerű 
második félidei játékának köszönhetően fordított, és végül 4–2-
re győzött. A Ladies feljutásával Marosvásárhelynek a következő 
szezonban három év elteltével ismét lesz csapata a női élvonal-
ban. Legutóbb a korábbi bajnok és többszörös ezüstérmes, illet-
ve kupagyőztes FCM, majd ASA néven szerepelt marosvásárhelyi 
gárda az 1. Ligában.

Gudas marad az Acélbikák vezetőedzője
A Csíkszeredai Sportklub korábbi szakvezetője, a cseh Leo Gudas 
marad a jégkorong Erste Ligában szereplő Dunaújvárosi Acélbikák 
vezetőedzője. A klub bejelentette, hogy Gudasszal – aki az előző 
szezon közben, december 6-án vette át a csapatot – a 2021/22-
es idényre szóló szerződést kötöttek. Az újvárosi gárda legutóbb 
sereghajtó volt. Az Acélbikák csapata augusztus 2-án kezdi a 
felkészülést a következő szezonra, négy hétig próbajátékosokkal, 
akik ezen időszak alatt harcolhatják ki maguknak a szerződést. A 
végső keret szeptember elejére állhat össze.

Ungvári Miklós hetedik
Az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós kikapott a vigaszágon, így 
hetedik lett 73 kilogrammban a budapesti Papp László Sportaréná-
ban zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon. A há-
romszoros Európa-bajnok Ungvári így már csak abban bízhat, hogy 
ha a hátralévő magyarok jól szerepelnek a vb-n, akkor ranglistás 
helyezése alapján feljuthat kontinentális kvótát érő helyre.

• RÖVIDEN 

A hónap végén jönnek Székelyudvarhelyre

Dánfalvi testépítő magyarországi sikere

A Székely Kupáért küzdenek
Maros megyében tíz labdarúgócsapat mérkőzik meg a megyeközi döntőbe jutásért

A negyedosztályú bajnokság lejártával 
a Székely Kupában érdekeltek a Maros megyeiek

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  RAB ZOLTÁN




