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K önnyed győzelmet aratott a ma-
gyar labdarúgó-válogatott a 

világbajnoki selejtezők utolsó előtti 
fordulójában, pénteken este a Puskás 
Arénában 4–0-ra verte a FIFA világ-
ranglistán utolsó San Marinót. A ma-
gyarok világbajnoki álmai azonban 
szertefoszlottak, miután Lengyelor-
szág 4–1-re nyert Andorrában, így el-
kelt a második pótselejtezőt érő hely 
is. A csoportot nagy valószínűséggel 
az albánokat 5–0-ra legyőző Anglia 
nyeri – ma este San Marinóval játsza-
nak az utolsó fordulóban. Magyaror-
szág 21.45-től Lengyelország vendége-
ként zárja a világbajnoki selejtezőket, 
és még egy idegenbeli győzelem ese-

tén is elég nagy eséllyel a negyedik 
helyen zár csoportjában, mivel a har-
madik Albánia Andorrát fogadja.

A román válogatott csütörtökön 
hazai pályán 0–0-t játszott Izland-
dal, így tegnap este, lapzártánk után 
dőlt el, hogy Mirel Rădoi legénysége 
vagy az észak-macedónok szerezték 
meg a második helyet a vébére már 
kijutott németek mögött.

Világbajnoki selejtezők, 9. for-

duló, I csoport: Magyarország–

San Marino 4–0 (2–0), gólszerzők 
Szoboszlai (6., 83.), Gazdag (22.), 
Vécsei (88.). Magyarország: Dibusz 
– Botka (Balogh, 85.), Lang, Szalai 
A. – Nego, Nagy Á. (Schäfer, 56.), Vé-

csei, Schön (Varga K., 56.) – Gazdag 
(Kiss, 72.), Szoboszlai (Hahn, 85.) – 
Szalai Á. Szövetségi kapitány: Marco 
Rossi. További eredmények: Andor-
ra–Lengyelország 1–4 (1–3), Anglia–
Albánia 5–0 (5–0). A csoport állása: 
1. Anglia 23 pont, 2. Lengyelország 
20, 3. Albánia 15, 4. Magyarország 
14, 5. Andorra 6, 6. San Marino 0.

J csoport, 9. forduló: Romá-

nia–Izland 0–0, Örményország–
Észak-Macedónia 0–5 (0–2), Német-
ország–Liechtenstein 9–0 (4–0). Az 
Észak-Macedónia–Izland, a Liech-
tenstein–Románia és az Örményor-
szág–Németország mérkőzés lapzár-
ta után ért véget. (Zátyi Tibor)

A Vidombáki Sporting otthoná-
ban lépett pályára hétvégén a 

VSK Székelyudvarhely a férfi  má-
sodosztályú kézilabda-bajnokság 
alapszakaszában. A hazaiak az 
elején 4–1-re elhúztak, aztán a Si-
pos Lóránt által irányított együttes 
válaszképp előbb zsinórban ötször 
zörgette meg hálójukat, majd úgy 
lőtt hatot, hogy egyet sem kapott, és 

végül magabiztos győzelmet aratott 
Brassó megyében. A Fogarasi VSK és 
a Segesvári VSK 28–28-as döntetlent 
játszott egymással, így az udvarhe-
lyi együttes feljött a második helyre. 
Férfi  kézilabda A osztály, D csoport, 
8. forduló: Vidombáki Sporting–VSK 
Székelyudvarhely 23–37 (8–18). A 
vendégek gólszerzői: Csibi Hunor 8, 
Jére Róbert 7, Katona Tamás 6, Fe-

kete Róbert 4, Tófalvi Krisztián 3, 
Hadnagy Lóránt, Ferenczi Botond és 
Komporály Attila 2–2, Palatka Bar-
na, László Zsolt és Mátyás Demeter 
1–1. A csoport élmezőnye: 1. Seges-
vári VSK 20 pont, 2. VSK Udvarhely 
19 (282–210), 3. Fogarasi VSK 19 (275–
236). A következő fordulóban, szer-
dán 18 órakor a VSK a fogarasiakat 
látja vendégül. (Józsa Csongor)

Sofronék nyerték a Sárközy-emléktornát
A magyar férfi jégkorong-válogatott nyerte a budapesti Sárközy Tamás 

Emléktornát, miután az utolsó mérkőzésén, szombaton Galló Vilmos 

két góljával 2–1-re legyőzte az ukrán csapatot a Tüskecsarnokban. 

A Sean Simpson szövetségi kapitány irányította házigazda magyar 

együttes csütörtökön az olaszok felett aratott 4–1-es győzelemmel 

kezdte a tornát, míg az ukránok pénteken kikaptak szétlövés után az 

olaszoktól. Sárközy Tamás Emléktorna, 3. nap: Magyarország–Ukrajna 

2–1 (1–1, 1–0, 0–0). Korábbi eredmények: Magyarország–Olaszország 

4–1 és Olaszország–Ukrajna 4–3 (szétlövés után). A torna végeredmé-

nye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Olaszország 2, 3. Ukrajna 1.

A magyar válogatottban Székelyföldet hárman képviselték: Sofron 

István, a Sportklub és Vincze Péter a Gyergyói HK játékosa, illetve a 

csíkszeredai születésű Mihály Ákos, aki jelenleg a Székesfehérvári 

Hydro Fehérvár AV19 csatára.

• R ÖV I D E N 

15.00 Tenisz, ATP világbajnokság, Torino (Eurosport 2)

18.30 Labdarúgás, U20-as felkészülési mérkőzés: 

          Olaszország–Románia (Digi Sport 1)

19.00 Labdarúgás, U19-es felkészülési mérkőzés: 

           Magyarország–Olaszország (M4 Sport)

19.45 Kosárlabda: Bukaresti Steaua–CSM Ploiești (Digi 2, Look Sport+)

21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: 

          Lengyelország–Magyarország (M4 Sport)

21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: 

          Észak-Írország–Olaszország (Digi Sport 1)

21.45 Labdarúgás, világbajnoki selejtező: Svájc–Bulgária (Digi Sport 3)

22.00 Tenisz, WTA-világbajnokság, Guadajalara (Digi Sport 2)

22.00 Tenisz, ATP világbajnokság, Torino (Eurosport 2)

22.00 Labdarúgás, La Liga 2: Malága–Tenerife (Telekom Sport 1)

• 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 

Feljött a második helyre a VSK Udvarhely

A lengyelekkel zárják a vébéselejtezőt

• Csoportrangadókon voltak érdekeltek hétvé-
gén az FK Csíkszereda ificsapatai a labdarúgó 
Elit Ligában. Az U15-ös korosztályú együttes ha-
zai pályán, az U16-os és az U19-es gárda pedig 
idegenben szenvedett vereséget.

D OB O S L Á S Z L Ó 

A z U15-ös korosztályúak a cso-
portelső Feketehalom együt-
tesét fogadták, és a Brassó 

megyei alakulat 1–0-s győzelmet ara-
tott Csíkszeredában. Kiegyensúlyo-
zott első félidőt követően a vendégek 
egy védhetetlen lövéssel döntötték 
el a találkozót. Albert István veze-
tőedző szerint „gyakorlatilag ez volt 
az első kapura lövése az ellenfélnek, 
és mivel ezt gólra váltotta, onnantól 
kezdve fejben szétestünk”.

Brassóban a jó játék ellenére 1–0-s 
vereséget szenvedett az U16-os csapat. 
Benkó Tihamér vezetőedző: „Mezőny-
fölényben játszottunk, taktikailag jól 
álltunk a pályán, aztán egy szögletből 
kaptunk egy gólt. A helyzeteink meg-
voltak, de nem tudtuk gólra váltani, az 
ellenfél végig ellentámadásból veszé-
lyeztetett. A csapatjátékunk jól műkö-
dött, ilyen szempontból egy rossz sza-
vam nem lehet, csak a kapu előtt nem 
tudtunk pontosak lenni. Nem rúgtuk 
be a ziccereinket.”

A címvédő U19-es csapat kétgó-
los vereséget szenvedett a csoport 
élén álló Kolozsvári U otthonában, a 

végjátékot ráadásul kiállítások is be-
árnyékolták: a házigazdáktól kettő, 
a vendégektől egy játékost állítottak 
ki. „A kolozsváriak nem hagytak fe-
lületet nekünk, igazi élet-halál harc 
volt a pályán. Futball szempontjából 
nem volt ez egy kiváló teljesítmény, 
de ők jobban tudtak alkalmazkodni 
mindenhez, és csapatjátékunk nem 
tudott működni, jól tördelték a játé-
kunkat. Nem akarom őket dicsérni, 
de tény, hogy a győzni akarásban 
felülmúltak bennünket. Ami a vég-
játékot illeti, elég komoly tétje volt 
a meccsnek, és a végén elszakadt a 
cérna néhány játékosnál. Ettől füg-
getlenül engem az zavar a legjobban, 
hogy a futball része nem úgy alakult, 
ahogy azt elterveztük” – nyilatkozta 
Demény Norbert vezetőedző.

Dusinszki Zoltán, a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia technikai igaz-
gatója is jelen volt Kolozsváron. „A 
mérkőzés végén történt lökdösődés-

nek nem volt semmilyen etnikai jelle-
ge, óriási tétje volt a mérkőzésnek, vé-
gig feszült volt az összecsapás, csak 
egy szikra kellett ahhoz, hogy előke-
rüljenek a piros lapok. A hazaiak mo-
tiváltabbak voltak, jobban akarták a 
győzelmet, ez döntött. Megnyerték 
az egy az egy elleni párharcok több-
ségét, a mérkőzés nagy részében ők 
uralták a középpályát, és ott ment el 
a mérkőzés” – nyilatkozta Dusinszki. 
Íme, a csíki Elit-ligás csapatok hétvé-
gi mérkőzéseinek eredményei.

U15, 14. csoport, 5. forduló: FK 

Csíkszereda–Feketehalmi SK 0–1

(0–0), gólszerző Baștiurea (48.). 
U16, nyugati csoport, rájátszás, 

2. forduló: Brassói FC–FK Csík-

szereda 1–0 (1–0), gólszerző Oprea 

(30.). U19, nyugati csoport, ráját-

szás, 2. forduló: Kolozsvári U–FK 

Csíkszereda 2–0 (1–0), gólszerzők 
Vînău (24.), Precup (öngól 55.); kiál-
lítva Țică (90.) és Podea (90.), illetve 
Sándor (90.).

Rossz napot fogtak ki az ifik
Az FK Csíkszereda három Elit Ligás csapata is rangadót veszített

Győzött az U17-es csapat az alsóházban

Sorozatban második győzelmét aratta az FK Csíkszereda U17-es csapata, 

amely az alsóházi rájátszásban érdekelt. U17, nyugati csoport, rájátszás, 
2. forduló: Temesvári Poli–FK Csíkszereda 0–1 (0–0), gólszerző Buza (64.).

Meglepően jó focit játszott Csíkszeredában 

Feketehalom (kék-fehérben) U15-ös együttese. 

A Brassó megyei kisváros csapata főleg 

erőnléti szempontból tűnt ki

▸  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A




