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A gyergyószentmiklósi Go-
dako bokszklub és az Er-
dei Zsolt által vezetett 

Madárfészek Ökölvívó Akadé-
mia között már létezik kap-
csolat, ennek köszönhető-
en neves magyarországi szak-
emberek tartottak edzéseket 
Gyergyóban. Hamarosan in-
tézményesül a partnerség a 
Godako és a Madárfészek kö-
zött, így a jelenleginél lénye-
gesen jobb lehetőségek nyíl-
nak majd meg a székely ököl-
vívók előtt. Cél a Székelyföldi 
Ökölvívó-akadémia létrehozá-
sa – számolt be Huszár Árpád, 
a Godako vezetője, az akadé-
mia megálmodója. Az elképze-
lés szerint Gyergyószentmiklós 
lesz a központ, de Csíkszereda 
és Székelyudvarhely is része 
lesz az együttműködésnek.

Közös edzés Madárral

A sportkedvelők személyesen 
is találkozhatnak Erdei Zsolttal, 
hiszen három helyszínen is nyil-

vános edzést fog tartani, továbbá 
jelen lesz még dr. Kovács Lász-
ló, a Magyar Ökölvívó-szövet-
ség szakmai igazgatója és Wida 
József, a Madárfészek Ökölvívó 
Akadémia igazgatója is. A nyil-
vános edzéseken nemcsak a 
házigazda székely bokszolókat 
dolgoztatják meg a szakembe-
rek, hanem részt vesz a magyar 
serdülő és ifjúsági válogatott hat 
tagja is, Dorkó Péter és Turós Ar-
nold edzők irányítása mellett.

A nyilvános edzések so-
ra január 19-én, csütörtökön 
Székelyudvarhelyen kezdődik, 
a Septimiában található boksz-
terembe 18 órára várják az ér-
deklődőket. „Bárki bejöhet, meg-
nézheti, akár ki is próbálhatja, 
milyen egy bokszedzés. Nagyon 
érdekel minket is az akadémi-
ás projekt, amelyről csütörtö-
kön fogunk egyeztetni. Van pár 
tanítványom, akikre az edzések 
során remélhetőleg felfigyelnek 
majd a magyarországi szakem-
berek” – mondta Dobes Zoltán, a 
székelyudvarhelyi Dobes Ifjúsá-

gi Boksz Egyesület vezetője. Pén-
teken 17 órától a csíkszeredai 
Székely Károly Szakközépisko-
la tornatermében tartják az ese-
ményt, míg szombaton délelőtt 
10.30-tól a gyergyószentmiklósi 
sportiskola tornatermében zaj-
lik az edzés. 

A székely fiatalokban megvan 
az adottság, ehhez teszi majd 
hozzá az akadémia azokat a fel-

tételeket, melyek segítségével 
magas szintre juthatnak a spor-
tolók. Az akadémiarendszer sa-
játossága, hogy a benne részt ve-
vő gyermekeknek, fiataloknak 
teljes ellátást, minden szüksé-
ges felszerelést, megfelelő ver-
senyeztetést biztosítanak, és 
természetesen magas szakmai 
színvonalú edzésmunkát. Ma-
gyarországon a kiemelt sport-

ágak közé tartozik a boksz, és 
ennek köszönhetően tud részt 
vállalni a székelyföldi sportban 
is a Madárfészek – vázolta Hu-
szár Árpád. 10–14 éves gyerme-
kekkel kezdenék el a munkát, és 
hosszú távra terveznek, a sport 
által életpályát adnak a tehet-
séges és kitartó fiatalok kezébe.

GERGELY IMRE, ZÁTYI TIBOR

Székelyudvarhelyre jön Erdei Zsolt világbajnok ökölvívó

Ökölvívó-akadémia Székelyföldön
Erdei Zsolt (becene vén Madár) világbaj nok ököl-

vívó nevét mindenki ismeri. Ma az utánpótlás-ne-

velésben dolgozik, vele együttműködésben léte-

sülhet Szé kely földön ökölvívó-akadémia, mely-

nek egyik alközpontja Székelyudvarhely lehet.

A Hargita megyei bokszolók három, Erdei Zsolt által vezetett edzésen is részt vehetnek
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A magyar férfi kézilabda-vá-
logatott végig küzdelmes mecs-
csen 34–29-re legyőzte Chile 
csapatát hétfőn, a franciaorszá-
gi világbajnokság csoportmér-
kőzéseinek harmadik forduló-
jában. Magyar részről Jamali 
Iman volt a legeredményesebb, 
hét gólt szerzett, míg a chilei-
eknél a Székelyudvarhelyi KC-
nál is megfordult Erwin Jan 
Feuchtmann Perez kilencszer 
köszönt be a magyar kapuba. 
Magyarország következő ellen-
fele Szaúd-Arábia csapata lesz 
ma 15 órától.

A horvát válogatott hétfőn 
hat góllal legyőzte a fehérorosz 
csapatot (az SZKC-s Makszim 
Baranau nem lépett pályára), így 
három mérkőzés után is száz-
százalékos. Az Európa-bajno-
ki bronzérmes együttes mel-
lett szintén harmadik győzel-
mét gyűjtötte be a spanyol és az 
olimpiai bajnok dán válogatott. 

Mindhárom meccsét elveszítet-
te, így biztosan nem jut be a leg-
jobb 16 közé a Talant Dujsebajev 
vezette lengyel válogatott. A riói 
olimpián még a négyben volt a 
lengyel csapat, a vébén azon-
ban harmadszor is kikapott, ez-
úttal az oroszoktól, így csak az 
Elnök Kupáért folytathatja. Ma-
cedónia simán kikapott Szlové-
niától, de így is megtartotta har-
madik helyét a B csoportban. Az 
SZKC balszélsője, Goce Ojleszki 
közel negyedórát játszott, és egy 
gólt szerzett.

Férfi kézilabda-világ-
bajnokság, C csoport, 3. 
forduló: Magyarország–Chile 
34–29 (17–14), Horvátország–
Fehéroroszország 31–25 (18–
15). A csoport állása: 1. Hor-
vátország 6, 2. Németország 4, 
3. Magyarország 2 (85–87), 4. 
Fehéroroszország 2 (82–89), 5. 
Chile 2 (75–97), 6. Szaúd-Arábia 
0. A csoport: Oroszország–

Lengyelország 24–20 (13–9). A 
csoport állása: 1. Franciaország 
6 pont, 2. Oroszország 4 (87–77), 
3. Norvégia 4 (78–75), 4. Brazí-
lia 4 (71–79), 5. Lengyelország 
0 (64–74), 6. Japán 0 (72–97). B 
csoport: Spanyolország–An-
gola 42–22 (21–10), Szlovénia–
Macedónia 29–22 (16–10). A cso-
port állása: 1. Spanyolország 6 
pont (95–64), 2. Szlovénia 6 (97–
72), 3. Macedónia 4, 4. Izland 
1 (68–75), 5. Tunézia 1 (73–82), 
6. Angola 0. D csoport: Dá-
nia–Svédország 27–25 (14–10), 
Egyiptom–Bahrein 31–29 (17–
15). A csoport állása: 1. Dánia 6 
pont, 2. Svédország 4 (93–60), 3. 
Egyiptom 4 (81–84), 4. Katar 2, 
5. Bahrein 0 (67–96), 6. Argentí-
na 0 (39–68).

A hatcsapatos csoportokból 
az első négy jut tovább a 16 kö-
zé, az ötödik és a hatodik pedig 
az Elnök Kupáért folytathatja 
szereplését.

Elkezdődött a kosárlabda Szé-
kely Nemzeti Bajnokság (SZNB) 
új idénye. Az U12-es korosztályú 
lánycsapatok első tornáját Felső-
Háromszéken rendezték meg. 
Eredmények: Szentkatolna–
Csíksze reda 12:38, Kéz di-
vásárhelyi KSE–Csíkszereda 
16:19, Kovászna és Ozs dola csa-
pata–Székely ud var helyi Vendor 
5:21, Szent ka tolna–Kovászna 
és Ozsdola 2:36, Vendor–Kézdi  
27:29. A következő tornát február 
11-ére tervezik, a helyszínt még 
nem jelölték ki.

Sportesemények a televízióban
8.00 Tenisz, Australian Open, Melbourne, 3. nap (Eurosport 1, Eurosport 2)
15.00 Sznúker, Mestertorna, London, Egyesült Királyság, 4. nap (Eurosport 2)  
16.00 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Kolozsvári U–Râmnicu Vâlcea (TVR 2)
17.30 Teremlabdarúgás: Románia–Törökország (Digi Sport 2) 
19.30 Férfi kosárlabda, Bajnokok Ligája, B csoport, 13. forduló: 
Nagyváradi VSK–Kataja Basket (Digi Sport 2, Dolce Sport 2)   
21.30 Férfi vízilabda, Bajnokok Ligája: ZF Eger–Waspo Hannover (M4 Sport)   
22.00 Labdarúgás, Olasz Kupa, nyolcaddöntő: Lazio–Genoa (Digi Sport 2)  
22.15 Labdarúgás, Spanyol Kupa, negyeddöntő: Real Madrid–Celta Vigo 
(Digi Sport 1) 
2.00 Tenisz, Australian Open, Melbourne, 4. nap (Eurosport 1, Eurosport 2)

Férfi kézilabda-világbajnokság, Franciaország

18.45 C csoport, 4. forduló: Fehéroroszország–Németország (Dolce Sport 3)
21.45 B csoport, 4. forduló: Macedónia–Spanyolország (Dolce Sport 1)
21.45 D csoport, 4. forduló: Svédország–Katar (Dolce Sport 2)

Először nyert a magyar válogatott

Egy győzelem és egy vereség az SZNB-ben

A Vendor (bordóban) szoros mérkőzést játszott a KSE-vel
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Szucsánszki és Nagy az év legjobbja

A Magyar Kézilabda-szövetség elnöksége január 16-ai ülésén meg-
választotta a 2016-os esztendő legjobb kézilabdázóit. A felnőttek 
között Szucsánszki Zita 2011 és 2015 után ismét, immár harmadik 
alkalommal, Nagy László pedig 2009, 2013 és 2015 után negyed-
szer lett az év játékosa. A legjobb védőjátékosnak Szekeres Klá-
rát (FTC-Rail Cargo Hungaria), illetve Schuch Timuzsint (Telekom 
Veszprém) választották meg, míg a legjobb kapus Janurik Kinga 
(Érd) és Mikler Roland (Telekom Veszprém) lett. A legjobb külföldi 
játékosnak a hölgyeknél Nycke Groot (Győri Audi ETO KC), a férfi-
aknál pedig Jonas Källman (MOL-Pick Szeged) bizonyult.

Három kieső Melbourne-ben

Babos Tímea, Monica Niculescu és Ana Bogdan már az első kör-
ben búcsúzott az ausztrál nyílt teniszbajnokság egyéni versenyé-
től. A főtáblán egyedüli magyar játékosként indult, 25. helyen ki-
emelt Babos két játszmában, 7:6, 6:4 arányban kikapott a világ-
ranglistán 92. amerikai Nicole Gibbstől. A WTA 32. Niculescu meg-
lepetésre három szettben (2:6, 6:4, 4:6) vereséget szenvedett a 
189. helyezett orosz Anna Blinkovától, míg Ana Bogdan két szett-
ben (5:7, 2:6) maradt alul a jóval esélyesebb, 18. kiemelt, ugyan-
csak orosz Elena Veszninával szemben. A versenyben maradt két 
román teniszező, Camelia Begu és Sorana Cârstea hajnalban ját-
szotta le második fordulós mérkőzését.




