
#párbajtőr  #teremlabdarúgás2 02 1.  NOV E M BE R 10.,  SZ E R DA1 0 S P O R T

• Kiváló versenyt zárt a Marosvásárhelyi Egyetemi Sport-
klub férfi párbajtőrcsapata a felnőtt országos bajnok-
ságban (Szuperliga). A fővárosban lebonyolított hétvégi 
tornán ezüstérmet szerzett a nyolc együttest felvonultató 
mezőnyben, a bajnoki címről döntő összecsapáson egy 
tussal maradt alul a Szatmárnémeti VSK-val szemben.

A körmérkőzéses rendszerben 
zajlott megmérettetésen a 
marosvásárhelyiek a legtöbb 

mérkőzésüket fölényesen nyerték meg, 
kivéve a szatmári csapattal szembeni 
kiélezett küzdelmet, amelyet végül 
elveszítettek. Szabó Zoltán, a Marosvá-
sárhelyi ESK edzője megkeresésünkre 
elmondta, nagyon pozitív eredmény-
nek tekintik ezt az ezüstérmet, és bár 
kicsit fájó, hogy egy tussal kaptak ki a 
bajnoki címről döntő összecsapáson, 
ennek ellenére mindenki nagyon elé-
gedett ezzel a teljesítménnyel.

„Hosszú szünet után újra sike-
rült az élvonalban kiváló eredményt 
elérnie a marosvásárhelyi vívócsa-
patnak, és erre büszkék vagyunk. 
A torna előtt az éremszerzés volt a 
célunk, inkább bronzéremre számí-
tottunk, de végül meglehetett volna 
az arany is. A vívóink azt akarják, 
hogy jövőre ezt az egy tus különbsé-
get a javukra fordítsák a szatmáriak 
ellen” – közölte a szakvezető.

A marosvásárhelyi csapatot ta-
pasztalt sportolók, korábbi bajnokok 
és érmesek alkotják, akik nemzet-
közi szinten is bizonyítottak. Tardi 
Ottó már régóta erősíti az együttest, 
a másik három versenyzőt nemrég 

igazolták le. Andrei Radu a maros-
vásárhelyi csapatnál lett világbajnok 
még 2003-ban, őt sikerült hazahozni, 
Rigó Róbert korábban is Marosvásár-
helyen vívott, majd Nagyváradot kép-
viselte, Andrei Timoce pedig teljesen 

új ember, ő a legjobb a keretben, és 
még nem szerepelt az ESK-nál.

A bajnoki rendszerről Szabó Zoltán 
elmondta, hogy minden évben nyolc 
együttes körmérkőzéses rendszerben 
küzd meg a dobogós helyek megszer-
zéséért, és az utolsó kettő kiesik. Jövő-
re következik egy selejtező, amelyen 
az országban létező többi csapat kö-
zül a legjobb kettő felkerül a nyolcas 
mezőnybe, és csatlakozik a benn ma-
radt hat együttes mellé. A szakvezető 
elárulta, jövő évben szeretnék Maros-
vásárhelyen megrendezni a Szuper-

liga vagy a Román Kupa küzdelmeit, 
ennek érdekében kérést nyújtanak be 
a szövetséghez. Szabó közölte, sze-
retnék egyben tartani a mostani csa-
patot, de ez nem lesz könnyű, mivel 
anyagi támogatásra is szükségük lesz, 
a jövőbeli célok pedig egyéniben és 
csapatban is érmet szerezni. A Maros-

vásárhelyi ESK eredményei: 45–24 
a CSM Craiova, 45–44 a Bukaresti CSA 
Steaua, 45–28 a Bukaresti Dinamo II., 
45–36 a CS Universitatea Craiova II., 
45–28 a Craiova, 45–38 a Dinamo és 
44–45 a Szatmárnémeti VSK ellen.

A férfi  párbajtőr Szuperliga vég-

eredménye: 1. Szatmárnémeti VSK 
(Adrian Dabija, Alexandru Oroian, 
Nagy Lehel, Szilágyi Adrián), 2. Ma-
rosvásárhelyi ESK (Andrei Radu, Rigó 
Róbert, Tardi Ottó, Andrei Timoce), 3. 
CS Universitatea Craiova, 4. CS Uni-
versitatea Craiova II., 5. Bukaresti Di-
namo, 6. Bukaresti CSA Steaua, 7. CSM 
Craiova, 8. Bukaresti Dinamo II.

Gyengülő román eredmények 

A román férfi  vívósport az utóbbi 
években nem tudott kiemelkedő ered-
ményeket felmutatni, így eltávolodott 
az elittől. A kardcsapat 2009-ben vi-
lágbajnoki címet nyert, emellett egy 
ezüst- és két bronzérmet is gyűjtött, az 
Európa-bajnokságon pedig egy-egy 
ezüst és bronz volt a termés, míg az 
olimpián 2012-ben Londonban ezüs-
térmet szerzett. Ebben az időszakban 
a legeredményesebb román vívó Tibe-
riu Dolniceanu volt, aki 2013-ban Eu-
rópa-bajnok, három évben pedig vi-
lágbajnoki bronz érmes volt. A román 
női válogatott is hasonló ívet járt be, a 
többszörös Európa-, 2010-ben és 2011-
ben világbajnok, majd a 2016-os riói 
olimpián aranyérmes párbajtőrcsapat 
gyengén teljesített az utóbbi időben. A 
legkiemelkedőbb sportoló messzeme-
nően Ana Maria Popescu, aki egyé-
niben Európa-bajnokságot nyert, az 
olimpián 2008-ban Pekingben és idén 
Tokióban is ezüstérmet szerzett.

Horváth Bálint Ottó

N agyon gyenge játékkal rukkolt 
elő hétfőn este az éllovas Fut-

sal Klub Székelyudvarhely az újonc 
Temesvári CFR otthonában a terem-
labdarúgó 1. Liga 9. fordulójában, 
ezt pedig ki is használta a házigazda. 
Kiegyensúlyozott volt az első félidő, 
nem kockáztatott egyik csapat sem – 
egymás hibájára vártak a felek. Már 
úgy tűnt, hogy az első felvonásban 
nem születik találat, a 20. percben 
azonban kétszer is kapitulált az FK 
védelme. Alighogy megkezdődött a 
második játékrész, megszerezte har-
madik találatát a CFR. Képtelen volt 
újítani az FK, pedig a 30. percben 
nagy lehetőséghez jutott, Plopeanut 
állították ki, ám az emberelőnyt nem 

tudta kihasználni. Ezt követően ka-
pusát mezőnyjátékosra cserélte Jakab 
Zoltán vezetőedző, ám ez a taktikai 
elem sem jött be, a hazaiak edző-játé-
kosa, Lupu passzolt az üres kapuba. 
A szerencse is elpártolt az udvarhe-
lyiektől, hiszen Balázsi és Bálint is 
eltalálta a kapufát, utóbbi végül a 37. 
percben megzörgette a temesváriak 
hálóját. A halvány pontszerzés remé-
nyét Fernandez gyorsan eloszlatta, 
védhetetlenül lőtt a vészkapussal 
maradt FK kapujába. Megérdemelten 
nyert a Temesvári CFR, az udvarhe-
lyiek pedig megnehezítették saját dol-
gukat, hogy az alapszakasz végén az 
első két hely valamelyikén végezze-
nek, így egyenes ágon jussanak be a 

rájátszás elődöntőjébe. A Galac–Déva 
rangadót elnapolták, így az FK az első 
helyről várja a folytatást, november 
23-án a Luceafărul Buzăut fogadja. 

Teremlabdarúgó 1. Liga, 9. for-

duló: Temesvári CFR–FK Székely-

udvarhely 5–1 (2–0), gólszerzők 
Fernandez (20., 38.), Vârlan (20.), 
Plopeanu (21.), Lupu (35.), illetve Bá-
lint Andor (37.). FK: Grigoraș – Szé-
csi, Kedei, Bálint, Balázsi. Játszott 
még: Kanyó, Tankó, Miklós, Keres-
tély, Gálfi  és Vékás. Az 1. Liga állása: 
1. FK Székelyudvarhely 18 pont, 2. 
Galaci United 16, 3. Dévai Autober-
gamo 16, 4. Temesvári CFR 15, 5. Lu-
ceafărul Buzău 6, 6. Sportul Ciorăști 
6, 7. Kolozsvári Clujana 0. (J. Cs.)

Maradt a listavezető nyomában az U
A labdarúgó 2. Liga 13. fordulójának utolsó előtti találkozóján a Kolozs-

vári U a Brassói FC elleni egygólos győzelmével visszavette a máso-

dik helyet, hátránya pedig hat egység az éllovas Petrolul mögött. A 

forduló utolsó mérkőzése, a Concordia Chiajna–Astra Giurgiu találkozó 

lapzártánk után ért véget. Most szűk kéthetes szünet következik a válo-

gatottak mérkőzései miatt, az alapszakasz 14. körét a november 20-ai 

hétvégén rendezik, a 9. helyezett FK Csíkszereda a sereghajtó Dacia 

Unirea Brăilához látogat.

• R ÖV I D E N 

12.00 Férfi kézilabda, Bölények Ligája: Dinamo–Bukaresti CSM (TVR 1)

15.00 Tenisz, WTA-torna, Linz (Digi Sport 2)

15.00 Tenisz, ATP-torna, Stockholm (Look Sport +)

19.00 Férfi kosárlabda, Bajnokok Ligája: Tofas–Strasbourg (Look Sport)

20.15 Női kézilabda, NB I.: Mosonmagyaróvár–Győr (M4 Sport) 

22.00 Tenisz, WTA Bajnokok Tornája, Guadalajara (Digi Sport 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 

Kikapott az újonctól az FK Udvarhely

Visszavágnának a szatmáriaknak
Ezüstérmet szerzett a Szuperligában a marosvásárhelyi férfi párbajtőrcsapat

Az ezüstérmes marosvásárhelyi vívók, középen Szabó Zoltán edző ▴  F O R R Á S: R O M Á N V Í VÓ S ZÖV E T S ÉG




