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• Nagyváradon ma 
délután a házigazda 
VSK és a Temesvári 
CSU Poli összecsapá-
sával elkezdődik a férfi 
másodosztályos ké-
zilabda-bajnokság. A 
Székelyudvarhelyi VSK 
hazai pályán a Vidom-
báki Sportinggal kezd, 
a városi sportcsar-
nok foglaltsága miatt 
jövő kedden rendezik 
a mérkőzést. Sipos 
Lóránt vezetőedzővel 
beszélgettünk az előt-
tünk álló szezonról.

Z Á T Y I  T I B O R

A másodosztály 2021–22-es sze-
zonjában harminckét együt-
tes indul, a magas szám 

annak köszönhető, hogy idéntől 
az élvonalbeli kluboknak kötelező 
fi ókcsapatot is működtetniük. Az 
együtteseket négy nyolcas csoport-
ba osztották. Az alapszakasz oda- és 
visszavágói után az első két csapat 
továbbjut a döntő csoportba. Itt is-
mét oda-visszavágókat rendeznek, 
az első két helyezett feljut a Bölé-
nyek Ligájába, míg a harmadik és a 
negyedik feljutási tornán vesz részt 

az élvonal 11. és 12. helyén végzett 
együttesekkel.

A csoportok összeállításánál van 
pár érdekesség, hiszen a B jelűben 
mindössze két olyan csapat találha-
tó, amely feljuthat az élvonalba, míg 

a C csoportban hét feljutásra esélyes 
gárda harcol az első két helyért.

Székelyudvarhelyt az anyagi 
gondokkal küzdő Szejke SK helyett 
a Városi Sportklub fogja képvisel-
ni. A nyáron indított VSK keretébe 

átigazolták a Szejke korábbi játéko-
sait és szakmai stábját, így a várost 
képviselő együttes 90 százalékban 
megegyezik a tavalyival.

A VSK a D csoportban szerepel, 
ahol a Segesvári VSK-val, az előző 
szezonban még élvonalbeli Fogarasi 
VSK-val és Vidombákkal harcol majd 
a továbbjutásért. A nyolcas tagja még 
a Segesvári Kiválósági Központ, a 
Nagybányai Minaur II., a Kolozsvári 
U II. és a Tordai Potaissa II.

„A kivárásról szólt a nyár, de öröm-
hír mindannyiunk számára, hogy 
Székelyudvarhelyen a városvezető-
ség és a támogatók segítségével foly-
tatódik a felnőtt férfi  kézilabda. Sok 
időbe telt kialakítani a VSK-t, de most 
minden rendben, és ha kicsit késve 
is kezdtük el a felkészülést, jól hala-
dunk” – mondta Sipos Lóránt, a VSK 
vezetőedzője. A Szejke SK keretét sike-
rült egyben tartani, két játékos ment, 
kettő érkezett (Szabó Benjamin és 
Mihály Zsolt eligazolt, visszatért azon-
ban Ferenczi Botond, az ifj úságiaktól 
pedig Katona Tamás csatlakozott).

„Nem ismerjük az ellenfeleket, 
csak a neveket, Fogarassal, Segesvár-
ral és Vidombákkal leszünk harcban 
az első két helyért, a többi fi ókcsapat. 
Majd élesben derül ki, hogy milyen 
erősséget képviselünk. Nehezíti a dol-
gunkat, hogy Pál Szilárd még nem jött 
helyre a térdműtétéből, Kónya Hunor-
nak pedig egy vállsérülés hátráltatja a 
munkáját” – tette hozzá Sipos.

A program szerint a VSK szomba-
ton Vidombákot fogadta volna, ám 
mivel a városi sportcsarnokban ak-
kor Őszi Vásár lesz, a találkozót jövő 
keddre halasztották. A második for-
dulóban pedig újabb kemény meccs 
vár a fi úkra, jövő szombaton Fogaras 
vendégei lesznek.

E gy kivétellel minden verseny-
számban magyar győzelem 

született a 9. szektorlabda (gomb-
foci) Európa-bajnokságon, amelyet 
a kőbányai Kőrösi Csoma Sándor 
Kulturális Központban rendeztek. A 
kontinensbajnokságnak eredetileg 
2020 tavaszán Szováta adott volna 
otthont, de a pandémia közbeszólt, 
így az esemény lebonyolítását a ma-
gyar szövetség átvállalta. Szektor-

labdában és a 12 érintéses ágazatban 
Magyarország és Románia harcolt az 
elsőbbségért, és mindkét csapatver-
senyben a magyarok nyertek. A 12 
érintéses egyéni verseny döntőjében 
a debreceni Kovács Nándor győzött, 
míg a szektorlabda egyéni Eb-címét 
a csíkfalvi Varga Ervin hódította el. 
A romániai válogatott Varga Ervin 
mellett több székelyföldi játékos is 
rajthoz állt az Eb-n. A Komlón játszó 

Pákai György hozta formáját a csa-
patversenyben, de egyéniben már 
nem tudott kitűnni. Debreczy István 
elérte a negyeddöntőt, míg Mártonfi  
István, dr. Havas Péter és Marschal 
István nem tudott túljutni a csoport-
meccseken. Újoncként még két csíki 
versenyző, Bajkó Mihály és Bodó 
Attila vett részt a kontinensbajnok-
ságon.

Dobos László

L akiteleken, a Hungarikum li-
getben rendezték meg az első 

magyar országos malombajnoksá-
got, amelyen a csíkszeredai Sánta 
Elemér bronzérmes lett. Elsősorban 
magyar ajkú versenyzőknek volt 
szervezve a bajnokság. „A hazaiak 
mellett Székelyföldről és Felvidék-
ről, Romániából és Szlovákiából 
érkeztek versenyzők szép számban, 
összesen 29-en indultak. Korosz-
tálytól függetlenül minden játékos 

játszott mindenkivel oda-vissza-
vágót, tehát 58 játékot kellett telje-
sítenie mindenkinek” – mondta el 
Sánta.

A lehetséges 116 pontból 110 
pontot gyűjtött össze Bándy György 
ötszörös Európa-bajnok és Volman 
Ferenc többszörös Európa-bajnoki 
dobogós, ami 90%-os teljesítményt 
tükröz. A holtversenyt végül Sonne-
born-számítással Bándy nyerte meg 
Volman előtt. Harmadik helyezett, 

bronzérmes a csíkszeredai Sánta 
Elemér lett 103 ponttal.

A malomjátékkal kapcsolatos 
hír, hogy a III. Parázska Kupát ok-
tóber 16-án tartják Csíkszeredában, 
Hargita Megye Tanácsának már-
ványtermében. Megtudtuk, hogy 
az előrejelzések szerint a hazai ver-
senyzők mellett magyarországi és 
németországi vendégek ülnek majd 
asztalhoz malmozni.

D. L.

Hazai tornával hangolnak a szezonkezdetre
Szerdától péntekig a marosvásárhelyi sportcsarnokban rendezik meg a 
XII. Sirius Kupa felkészülési kosárlabdatornát, amelyen négy romániai 
nemzeti ligás női csapat vesz részt. A házigazda Marosvásárhelyi Siri-
us mellett a Brassói Olimpia, az Aradi FCC Baschet és a CSM Alexandria 
képviselteti magát, a menetrend szerint mindenki mindenkivel játszik. 
A találkozók szerdán és csütörtökön 16 órakor és 18.30-kor, pénteken 
10 órakor és 12.30-kor kezdődnek. A mérkőzésekre ingyenes a belépés, 
azonban be kell tartani az érvényben lévő járványtani szabályokat: 
oltási igazolás, illetve negatív teszt vagy a betegségen átesettséget 
igazoló irat felmutatása, a lelátón pedig maszk viselése. A Sirius Kupa 
programja: szerdán 16 órától CSM Alexandria–Brassói Olimpia, 18.30-
tól Marosvárárhelyi Sirius–Aradi FCC Baschet; csütörtökön 16 órától 
Arad–Brassó, 18.30-tól Marosvásárhely–Alexandria; pénteken 10 
órától Arad–Alexandria, 12.30-tól Marosvárárhely–Brassó.

• RÖVIDEN 

16.00 Férfi kézilabda: Bukaresti CSM–Dél-Dobrudzsa (TVR 2)
17.30 Labdarúgás, Európa Liga: Szpartak Moszkva–Legia Varsó (Pro X) 
19.45 Férfi kézilabda, BL: Montpellier–Szeged (Digi 3, Look Sport 3) 
19.45 Férfi kézilabda, BL: Breszt–Kiel (Telekom Sport 4, Look Sport 2) 
19.45 Labdarúgás, BL: Besiktas–Dortmund (Digi 1, Telekom 2, Look Sport+)
19.45 Labdarúgás, BL: Sheriff–Sahtar (Digi 2, Telekom 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Inter–Real Madrid (Digi 1, Telekom 1, Look 3)
22.00 Labdarúgás, BL: Bruges–Paris SG (Digi 2, Telekom 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Liverpool–Milan (Digi 3, Telekom 2, Look +)
22.00 Labdarúgás, BL: Manchester City–Leipzig (Digi 4, Telekom 3, Look 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  

Sánta bronzérmes a magyar malombajnokságon

Székelyföldiek a szektorlabda Eb-n

Rajt a másodosztályban
Hamarosan bemutatkozik a VSK a kézilabda-bajnokságban

A Székelyudvarhelyi VSK kerete 
gyakorlatilag megegyezik 
a Szejke SK tavalyi állományával

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




