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• Gyűlésezett a Hargita 
Megyei Labdarúgó Egye-
sület (HMLE) vezetősége. 
A végrehajtó bizottság 
szerda esti, Zetevárlaján 
tartott ülésén hitelesítette 
a labdarúgó 4. Liga őszi 
rangsorát, és döntött arról, 
hogy tavasszal újra meg-
próbálják megrendezni a 
körzeti bajnokságokat.

M egszavazták, hogy a labdarú-
gó 4. Liga Hargita megyei cso-

portjának tavaszi idénye 2022. már-
cius 12-én rajtol. A téli hónapokra 
két focis teremvetélkedőt hirdettek 
meg: a nagypályás csapatok kispá-
lyás HMLE-kupáját, illetve a megyei 
futsalbajnokságot. Utóbbiban nem 
vehetnek részt azok, akik a román 
teremlabdarúgó-bajnokságok első 
két osztályában szerepelnek.

Tamás Zoltán, a HMLE elnöke a 
Székelyhonnak elmondta, hogy a 
koronavírus-járvány miatt hozott 
központi intézkedések nagyon meg-
nehezítették a csapatok dolgát, de a 

HMLE pályázott, és a megyei tanács-
nál nyert pályázaton a 4. Liga mind 
a 12 csapatának, illetve a gyermek 
és ifj úsági bajnokságokban, vala-
mint a Falvak Kupáján részt vevő 
együtteseknek felszerelést, labdákat 
vásároltak. „Nagyon remélem, hogy 
tavaszig enyhülnek a járványügyi 
szabályok és újraindulhatnak a fa-

lusi bajnokságok, a labdarúgó 5. és 
6. Liga küzdelmei. Ezekbe a bajnok-
ságokba 2022. február 28-áig várjuk 
a nevezéseket” – nyilatkozta Tamás 
Zoltán.

Dobos László

Megszenvedett a három pontért a GYHK
Egy nagyon nehéz mérkőzésen, kínlódva ugyan, de újra megszerezte a 

három pontot a Gyergyói Hoki Klub a galaci csapat ellen. Ezzel a GYHK 

letudta a romániai bajnokság alapszakaszának mérkőzéseit az egyik 

legerősebb ellenféllel szemben, Szilassy Zoltán együttese a lehetséges 

12-ből 10 pontot szerzett a Duna-parti együttessel szemben. Romániai 

jégkorongbajnokság, alapszakasz: Gyergyói HK–Galaci CSM 4–3 (1–2, 

1–0, 2–1), gólszerzők Brance Orbán 2, Chris Bodó és Kozma Zsolt, illetve 

Jevgenyij Jemeljanenko, Ivácson Roland és Konsztantyin Kulikov. A ro-

mán bajnokság alapszakaszának állása: 1. Gyergyói HK 29 pont, 2. Csík-

szeredai Sportklub 26, 3. Brassói Corona 13, 4. Háromszéki Ágyúsok 12, 

5. Galaci CSM 10, 6. Bukaresti Steaua 3, 7. SapientiaU23 0, 8. Bukaresti 

Sportul Studențesc 0. A hétvégi program: szombaton 18.30-tól Három-

széki Ágyúsok–Bukaresti Steaua; vasárnap 18.30-tól Ágyúsok–Steaua.

Megerősítette továbbjutó helyét a VSK
Az elején kétszer egyenlített, de a lépést nem tudta tartani a tavaly még 

élvonalban szereplő fogarasi együttes a székelyföldiekkel szemben a 

férfi másodosztályú kézilabda-bajnokság szerda esti mérkőzésén. Sipos 

Lóránt edző legénysége figyelt arra is, hogy több mint három góllal nyer-

jen – pontegyenlőség esetén ő legyen a jobb –, és jó kézilabdát mutatva, 

magabiztos játékkal szerezte meg a három pontot. Ezzel megerősítette a 

továbbjutást érő második helyét a tabellán. Férfi kézilabda A osztály, D 

csoport, 9. forduló: VSK Székelyudvarhely–Fogarasi VSK 31–25 (16–12). 

A hazaiak gólszerzői: Jére Róbert és Katona Tamás 5–5, Komporály Attila 

és Ferenczi Botond 4–4, Angelo Tăuțean, Fekete Róbert, Csibi Hunor 

és Tófalvi Krisztián 3–3, Hadnagy Lóránt 1. A játéknap további eredmé-

nyei: Nagybányai Minaur II.–Vidombáki Sporting 40–31, Kolozsvári U 

II.–Tordai Potaissa II. 32–34, Segesvári VSK–Segesvári CNE 44–38. Az 

élmezőny: 1. Segesvári VSK 23 pont, 2. Székelyudvarhelyi VSK 22, 3. 

Fogarasi VSK 19.

• R ÖV I D E N 

Újraindítanák a falusi focibajnokságokat

Tamás Zoltán (balról) 

és Hompoth Dezső, 

a HMLE elnöke és főtitkára
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• Új formátumban zajlik 
idéntől az U19-es terem-
labdarúgó-bajnokság, a 
nagypályásokhoz hason-
lóan ott is Elit Ligát hoztak 
létre. Lejártak a selejtezők, 
az ország legjobb tíz csa-
pata között három székely 
együttes található, a Futsal 
Klub Székelyudvarhely, a 
Kézdivásárhelyi SE és a 
Marosvásárhelyi VSK is to-
vábbjutna a döntő tornára.

SZÉK ELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A z FK Székelyudvarhely min-
den egyes találkozóját meg-
nyerte a csoportkörben, így 

könnyedén lépett tovább. A Jakab 
Zoltán által irányított együttes a baj-
noki cím megszerzésének egyik fő 
esélyese, ugyanis négy olyan játékos 
is van a keretben, aki a felnőtt csa-
pattal együtt készül, illetve játszik 
is az 1. Ligában. Ezenkívül Balázsi 
Attila tagja a román teremlabdarú-
gó-válogatottnak, amely a napok-
ban Grúziában vendégszerepelt.

„Az mindenképp jó, hogy olyan 
csoportba kerültünk, ahol nem kell 
hosszú kiszállásokkal számolnunk. 
Nagyjából ismerjük az ellenfelein-
ket, úgy gondolom, hogy az első két 
hely valamelyikére oda kell érnünk. 

Talán Kézdivásárhely lesz a másik 
továbbjutó. Az aranyéremre is esé-
lyesek vagyunk, de a döntőbe jutás 
elvárás lehet a fi úkkal szemben” – 
mondta Jakab Zoltán. Az udvarhe-
lyiek eddigi fennállásuk óta egyszer 
nyerték meg az ifj úsági bajnokságot, 
két ízben pedig bronzérmesek lettek.

A Marosvásárhelyi VSK a harma-
dik helyen végzett az alapszakasz-
ban, a Futsal Klub Székelyudvarhely 
és a Kézdivásárhelyi SE mögött, 
majd a Korondi Junior elleni 3–1-
es sikerrel jutott be az Elit Ligába. 
Székely János, a marosvásárhelyi 
csapat edzője elmondta, olyan cso-

portba kerültek, ahol keveset tud-
nak az ellenfelekről, mivel még nem 
játszottak ellenük, így nem ismerik 
őket. Ennek ellenére minél fennebb 
szeretnének jutni a csoportban, az 
első két hely valamelyikén akarnak 
végezni, ami biztosítja helyüket a 
döntő tornán. „Még nem vagyunk 
a legjobb formában, mert sok új já-
tékos érkezett erre a szezonra, és 
nem volt elég idő a felkészülésre, 
de hétről hétre jobban teljesítenek. 
Reméljük, hogy amennyiben sikerül 
továbbjutni a csoportból, a legjobb 
négy között csúcsformába kerülnek” 
– közölte bizakodva a VSK trénere.

A Kézdivásárhelyi SE-nek is 
osztályozót kellett játszania az Elit 
Ligába jutásért, a háromszéki fi úk 
a Mausoleul Mărăşeşti csapatával 
találkoztak, és kiütéses, 18–3-as 
győzelmet arattak. A legjobbak közt 
sem adják alább, Gazda József edző 
elmondása szerint a csoportkör vé-
gén az első két helyen szeretnének 
végezni. „Ki akarunk jutni az orszá-
gos döntőre. Egyelőre nem sikerült 
a fi úkkal sokat közösen edzeni, de 
a téli szünetben több időnk lesz er-
re is, így még jobban összeáll majd 
a játékunk. Az első helyre nagy 
eséllyel pályázik Székelyudvarhely, 

velük jelenleg még nem tudjuk fel-
venni a harcot, de ha sikerül ala-
posan felkészülnünk, akkor bármi 
lehet” – folytatta. Kézdivásárhelyen 
nagyjából ugyanaz a keret játszik a 
teremlabdarúgó 2. Ligában, mint az 
U19-eseknél, továbbá többen tagjai a 
labdarúgó 3. Ligában szereplő KSE-
nek is. „Van terhelés rajtuk, de ezt 
már évek óta így csináljuk. Ők vállal-
ták ezt, az a lényeg, hogy minél töb-
bet játsszanak” – tette hozzá Gazda.

A csoportokat a csapatok földrajzi 
elhelyezkedése alapján alakították 
ki, a tíz fordulót követően az első két 
helyezett jut be az elődöntőbe.

U19-es teremlabdarúgó Elit Liga, 
1-es széria: CN Nicu Gane Făltice-
ni, Futsal Klub Székelyudvarhely, 
Futsal Ceahlăul Piatra Neamț, Kéz-
divásárhelyi SE, Olimpia Râmnicu 
Sărat 2010 CS. 2-es széria: Simándi 
Sólymok, CFR 1943 Turnu Severin, 
Marosvásárhelyi VSK, Știința U 
Craiova, Temesvári CFR.

1-es széria, 1. forduló: szombaton 
14 órától Futsal Klub Székelyudvar-
hely–Olimpia Râmnicu Sărat 2010; 
kedden 17 órától Futsal Ceahlăul Pi-
atra Neamț–Kézdivásárhelyi SE. 2-es 
széria: hétfőn 14 órától Marosvásár-
helyi VSK–Știința U Craiova, kedden 
19.15-től CFR Turnu Severin–Temes-
vári CFR.

Megcélozták a döntő tornát
Hétvégén kezdődik a tízcsapatos teremlabdarúgó Elit Liga

A Futsal Klub Székelyudvarhely ifjúsági játékosai 

rendre szerepet kapnak a felnőtt együttesben is, 

így az Elit Liga egyik esélyeseinek számítanak
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