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• A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt, idén azonban újra meg-
rendezik a gyerekcsapatoknak kiírt székely–magyar labdarúgótornát. A 
kétnapos, nyolccsapatos vetélkedő helyszíne Csíkszereda.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A székelyföldi és anyaország-
beli csapatok részvételével 
zajló V. Székely–Magyar 

Utánpótlás Labdarúgó Torna Csík-
szeredában, az Erőss Zsolt Aréna 
melletti műgyepes pályán kezdődött 
el tegnap délelőtt és fejeződik be ma 
délután. A vetélkedőt Budapest XXI. 

Kerület Csepel Önkormányzata és 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusa közösen szervezi, házigaz-
da az FK Csíkszereda. Az esemény 
fővédnöke Kövér László, a Magyar 
Országgyűlés elnöke.

Nagy világversenyekéhez hason-
ló megnyitóval, a csapatok ünne-
pélyes bevonulásával kezdődött el 
hétfőn délelőtt a nemzeti összetar-
tozás tornája. A nyitóünnepségen 
a csíkszentsimoni fúvószenekar 

kíséretében elénekelték a magyar 
és a székely himnuszt, majd Ráduly 
Róbert Kálmán, az FK Csíkszereda 
igazgatója, Korodi Attila, Csíksze-
reda polgármestere, Tóth László, 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának vezetője, valamint a 
torna ötletgazdája, Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere köszöntötte a 
jelenlévőket. A felszólalók egyebek 
közt az együttlét és az összetartozás 
fontosságára, illetve a sport szere-

pére és nevelő hatására hívták fel a 
fi gyelmet.

Nyolc csapat, 16 mérkőzés

Az U13-as korosztálynak kiírt torna 
az Erőss Zsolt Aréna melletti műfüves 
pályán zajlik, a csapatok hat a hat el-
len lépnek pályára, a mérkőzések 2×20 
percet tartanak, a pályaméret pedig 
50×35 méter. Íme, az első eredmények.

A csoport:  Székelyudvarhely 
FC–Csepel Utánpótlás Sportegyesü-
let 11–0, FK Csíkszereda–Videoton 
FCF Baráti Kör Egyesület 6–2, Vi-
deoton–Csepel 7–5, FK Csíkszere-
da–Székelyudvarhely FC 3–1. Az FK 

Csíkszereda–Csepel és a Székelyud-
varhely FC–Videoton találkozót ma 
délelőtt 9 órától rendezik.

B csoport:  Marosvásárhelyi SE–
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2–5, 
FC Nagykanizsa–Székelyföld Lab-
darúgó Akadémia U12-es váloga-
tottja 3–11, Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia–Sepsi OSK 5–4, Marosvá-
sárhelyi SE–FC Nagykanizsa 2–2. A 
Sepsi OSK–Nagykanizsa és a Maros-
vásárhelyi SE–Székelyföld Labdarú-
gó Akadémia mérkőzés ma délelőtt 
9.50-kor kezdődik.

A helyosztókra szintén ma, 11 és 
14 óra között kerül sor, ezt díjazás 
követi.

A svéd főváros, Stockholm, va-
lamint a dániai Herning adhat 

otthont a 2025-ös jégkorong-világ-
bajnokság mérkőzéseinek, hagyta 
jóvá a sportág nemzetközi szövetsége 
(IIHF). Stockholm lesz a színhelye 
az egyik csoport mérkőzéseinek, va-
lamint két negyeddöntőnek, az elő-

döntőnek, a bronzmeccsnek és a dön-
tőnek, míg Herning a másik csoport 
találkozóit, illetve két negyeddöntős 
összecsapást bonyolíthat le. A svéd 
főváros 11. alkalommal lesz házigaz-
dája vb-mérkőzéseknek, a dán város 
pedig másodszor válik részesévé a 
sportági csúcstalálkozónak. A 2022-

es vb-t Finnországban rendezik, 
2023-ban Oroszország, 2024-ben pe-
dig Csehország lesz a házigazda. Az 
idei elit-világbajnokságot a lett fővá-
rosban rendezték, ahol Kanada dia-
dalmaskodott, Finnország végzett a 
második, az Egyesült Államok pedig 
a harmadik helyen. (D. L.)

K ét arany, egy ezüst, két bronz és 
egy 5. helyezés az Erdélyi Go-

dako Ökölvívó Sportklub mérlege az 
Utánpótlás Magyar Kupán. Benedek 
Péter személyében Magyarországon 
és Romániában ugyanaz a sportoló 
áll az élen a kategóriájában.

A magyar bokszutánpótlás egyik 
legfontosabb viadalán a serdülő 
(U14-es) korosztályban Benedek Pé-
ter és Majlát István aranyérmes, Vaj-
da István ezüstérmes lett. A junior 
(U16) korosztályban az elődöntőben 
maradt alul Szilágyi Arnold és Páll 
Szilveszter, akik így bronzérmesek 

lettek, míg a serdülő Búzás Róbert az 
5. helyen zárt.

A versenyen Benedek Péter a 41,5 
kilósok mezőnyében, Majlát István a 
62 kilósok között lett első helyezett. 
Mindketten döntő fölénnyel, már az 
első menetben befejezték a mérkőzé-
süket. Vajda István 40 kilóban szere-
pelt döntőben.

Ez a teljesítmény azt is jelen-
tette, hogy a serdülők csapatver-
senyében a második helyen zárt 
összesítésben a Felcsút Ökölvívó 
Klub. Mint Huszár Árpád vezető-
edző elmondta, a Magyar Ökölvívó 

Szakszövetség szabályzata szerint 
a hivatalos országos versenyeken 
csak Magyarországon bejegyzett 
egyesületek sportolói indulhatnak, 
ezért volt szükség arra, hogy az Er-
délyi Godako Ökölvívó Sportklub 
mellett létrehozzák a Felcsút Ököl-
vívó Sportklubot is.

A magyar bokszutánpótlás 
egyik legrangosabb viadalán Hu-
szár Árpád mellett Huszár Dávid 
edző vett részt a versenyzők irányí-
tásában, Máthé István segítő közre-
működésével.

Gergely Imre

Fazakas Erik megerősítette vezető helyét
A Maros megyei Nyárádmagyaróson rendezték meg vasárnap a hegyi 
autós gyorsasági országos bajnokság B divíziójának ötödik fordulóját, 
ahol a szépvízi Fazakas Erik bizonyult a leggyorsabbnak, ezzel megerő-
sítette vezető helyét összetettben. A Honda Civickel versenyző, címvé-
dő Fazakas Erik az A2-es kategóriában és az összetett versenyben is az 
első helyen végzett. Utóbbi rangsorban mögötte a bajnoki címre még 
pályázó torjai Zőlde Adorján (Seat Ibiza) a második, a marosvásárhelyi 
Paskó Péter (Volkswagen Polo) pedig a harmadik helyen zárt.

Verstappen nyert, és növelte előnyét
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi 
Forma–1-es Francia Nagydíjat, ezzel növelte előnyét a világbajnoki 
pontversenyben a címvédő és hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnal 
szemben. A 23 éves Verstappennek ez az idei harmadik és pályafutása 
13. futamgyőzelme, az összetettben pedig 12 pontra nőtt az előnye. 
Hamilton másodikként ért célba a Paul Ricard versenypályán, míg a 
dobogó alsó fokára Verstappen csapattársa, a mexikói Sergio Pérez 
állhatott fel. A vb egy hét múlva Ausztriában folytatódik.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, WTA-torna, Homburg, Németország (Digi Sport 4)
13.00 Tenisz, WTA-torna, Eastbourne, Egyesült Királyság (Digi Sport 2)
14.30 Tenisz, ATP-torna, Mallorca, Spanyolország (Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, Eb: Anglia–Csehország (Pro TV, M4 Sport)
22.00 Labdarúgás, Eb: Skócia–Horvátország (Pro X, M4 Sport +)

• 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  

Hokivébé Stockholmban és Herningben

Székely bokszolók a magyar dobogó tetején

A nemzeti összetartozás ünnepe
Elkezdődött az 5. székely–magyar utánpótlás labdarúgótorna

Három anyaországi és öt székelyföldi 
csapat vesz részt a csíki focitornán
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