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Kiszerválnák a továbbjutást
A BL-be belekóstoltak, az EK-ban folytatják a székelyudvarhelyiek
• Tavaly a férfi asztalitenisz Európa Kupa döntő tornájába jutott a

Székelyudvarhelyi ISK-SZAK. Idén a Bajnokok Ligájában kezdte, a második számú nemzetközi porondon folytathatja. Többek között a magyar
bajnokkal is megmérkőzik a linzi tornán.
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ennállása legnagyobb sikerét
érte el az udvarhelyi asztalitenisz-csapat azzal, hogy
szeptemberben saját szurkolói előtt
játszhatott a topcsapatok között,
a Bajnokok Ligája első csoportkörében. Miután innen nem jutott
tovább, az Európa Kupába „esett
vissza”, ahol a D csoportba kapott
besorolást.
A székelyföldieknek zsinórban
ez a negyedik idényük az európai
kupaporondon, tegnap délelőtt érkeztek meg a torna helyszínére, az
osztrák városba, délután tartották
a hivatalos edzést. A György István
által irányított gárda a legerősebb
összeállításban veszi fel a küzdelmet, a keret: Sebastian Loso, Lucian
Munteanu, György Szilárd és Cservik Krisztián.
Az ISK-SZAK ma, csütörtökön 11
óra 30 perctől a házigazda SPG Linz
ellen kezd, este fél héttől az olasz
ASD Cagliari lesz az ellenfele. Pén-

teken és szombaton egyaránt fél 12től a magyar bajnok, a Pécsi PEAC,
illetve a horvát Libertas Marinkolor
ellen mérkőznek meg.
„Roppant kiélezett csatára számítok, az öt csapat nagyjából egyenlő
játékerőt képvisel, így kis nüanszok
döntenek majd a párharcokon. Mi a
továbbjutást célozzuk meg, vagyis
az első két hely valamelyikén zárnánk, mert tudjuk, minden egyes
pont számít, hogy jövőre is a BL-ben
indulhassunk” – mondta el megkeresésünkre a klub vezetője, edzője.
A mérkőzéseket a tervek szerint
élőben közvetítik az Európai Asztalitenisz-szövetség hivatalos honlapján (ettu.tv). Az ISK-SZAK-nak nem
lesz sok ideje kipihenni a fáradalmakat, jövő hét végén már a honi
bajnokság, a Szuperliga őszi teremtornáját rendezik.

az országos felnőtt bajnokságban.
Az élvonalbeli csapat mellett négy
gárda szerepel a B divízióban.
Ezek többnyire utánpótlás korosz-

tályú asztaliteniszezőkből állnak.
Ők ezen a hétvégén Moinești-en és
Besztercén játsszák az idény első
összecsapásait. Az egyik fiókcsapat célja a másodosztályba való
feljutás.
Azt, hogy utánpótlásban jól áll az
udvarhelyi klub, jól mutatja, hogy a
10 éves Toró Dávid meghívást kapott
a két évvel nagyobbaknak tartott
Európa Talent programba. Ezt Szlo-

véniában tartották, ahol összesen
26 sportoló vett részt a képzésen. A
fiatal udvarhelyi kimagaslóan teljesített, a tervek szerint jövőre is folytathatja az edzőtáborokat, tornákat.
Osztrák, olasz, magyar
és horvát ellenfeleik lesznek
az udvarhelyieknek
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Négy csapatuk
az alsóbb osztályokban
A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK az
egyetlen klub az országban, amely
összesen öt együttessel van jelen

• RÖVIDEN
Császár Hunort eltiltották
Nem játszhat a Gyergyói Hoki Klub következő két Erste Liga-mérkőzésén
Császár Hunor, miután az Erste Liga fegyelmi bizottsága eltiltást szabott
ki rá. A piros-fehérek fiatal csatára a DVTK elleni mérkőzésen korcsolyával rúgta meg egy ellenfelét. A rúgást elszenvedő miskolci játékos nem
sérült meg, gond nélkül folytatta a játékot. A GYHK így nem számíthat
Császár játékára a DVTK Jegesmedvék és a MAC HKB Újbuda elleni
idegenbeli meccseken. Az eltiltással automatikusan 150 eurós pénzbüntetést is kiszabtak a Gyergyói HK csapatának. Az Erste Liga Fegyelmi
Bizottsága szintén két mérkőzésről eltiltotta a dunaújvárosi Pinczés
Olivért is, aki az Újpesti Jégkorong Akadémia elleni Magyar Kupa mérkőzésen lökte palánkra az ellenfél egyik játékosát sérülésveszélyesen.

Háromcsapatos lesz a Sárközy Emléktorna
A házigazda magyar jégkorong-válogatott mellett az olasz és az ukrán
együttes vesz részt az idén első alkalommal megrendezésre kerülő
Sárközy Tamás Emléktornán november 11–13. között a Tüskecsarnokban. A magyar szövetség (MJSZ) idén februárban döntött arról, hogy a
novemberi torna Sárközy Tamás nevét viselje. A jogászprofesszor 1988
és 1998 között állt a magyar jégkorongsport élén, ez idő alatt megteremtve a feltételeket a sportág szintlépéséhez.

Székely érmek az U14-es dzsúdóbajnokságról
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rassóban remekeltek a fiatal székely dzsúdósok, érmeket szereztek az U14-es korosztály számára kiírt
egyéni bajnokságon. A csíkiak közül
Oláh Petra, a felső-háromszékiek közül pedig Szőcs Norbert állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. Íme, a
csíki delegáció legjobb hat közé ke-

rült sportolóinak névsora: Oláh Petra
(36 kg-os súlycsoport, Csíkszeredai
ISK, csíkszenttamási csoport) – 1.
hely; Bodó Leó (73 kg, Csíkszeredai
ISK, csíkszentdomokosi csoport) – 2.
hely; Balázs Hunor (66 kg, Csíkszeredai ISK) – 3. hely; Kádár Dalma (63
kg, Csíkszeredai ISK) – 5. hely; Bara-

bás Dávid (42 kg, Csíkszeredai Sportklub) – 5. hely. Edzők: Dánél Szabolcs
(Csíkszenttamás), Corneliu Pantea
(ISK), Szőcs László, Silló István és
Katona Szabolcs (mindhárman Csíkszentdomokos), Sinka Szabolcs, Papp
Róbert Flórián és Sinka Csaba (mind
Sportklub). (Dobos László)

Vendégsiker a futsalbajnokságban
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efejeződött a román futsalbajnokság 6. fordulója, a zárómérkőzésen, az újoncok párharcán
a temesváriak két góllal győztek
Vrancea megyében. Teremlabdarúgás, 1. Liga, alapszakasz, 6. forduló:
Sportul Ciorăști–Temesvári CFR 2–4
(2–1). A forduló korábbi eredményei:

Dévai Autobergamo–FK Székelyudvarhely 7–6, Galaci United–Luceafărul Buzău 8–2. A Kolozsvári Clujana
szabadnapos volt. A teremlabdarúgó
1. Liga alapszakaszának állása: 1.
Galaci United 13 pont, 2. Dévai Autobergamo 13, 3. FK Székelyudvarhely
12, 4. Temesvári CFR 9, 5. Luceafă-

rul Buzău 3, 6. Sportul Ciorăști 3, 7.
Kolozsvári Clujana 0. A következő
forduló (október 23–26.) programja: szombaton 18 órától Székelyudvarhely–Galac, vasárnap 17.30-tól
Kolozsvár–Déva, kedden 18 órától
Buzău–Ciorăști; Temesvár csapata
szabadnapos lesz.

