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Győzött a döntőben, 

és ezzel történelmet 

írt a 17 éves Ferencz 

Eszter. Ő szerezte meg 

a gyergyószentmiklósi 

GODAKO boksz klub 

és egyben az év elején 

alapított Székelyföldi  

Madárfészek Godako 

Akadémia első bajnoki 

aranyát. 

A Vas megyei Bükfürdőn zaj-
lott, Caramell Premium 
Resort nevet viselő magyar 

női ökölvívó bajnokságban az if-
júságiak 48 kilogrammos súly-
csoportjában jutott a csúcsra a 

Salamon Ernő Gimnáziumban 
tanuló gyergyói diáklány. A csü-
törtöki elődöntőben a nagykani-
zsai Tóth Rikker Fannit győzte le 
technikai KO-val, majd a szom-
bati döntőt pontozással nyerte 

meg Ferencz Eszter a tatabányai 
Sebestyén Laurával vívott há-
rommenetes küzdelemben. Már 
a döntőbejutás is nagy lépésnek 
számított, mind Eszternek, mind 
a gyergyószentmiklósi klubnak, 

hiszen az is érmet jelentett már, 
de az arannyal egy titkon remélt 
álom teljesült – mondta boldogan 
Huszár Árpád edző, a GODAKO 
vezetője.

GERGELY IMRE

Első hazai mérkőzésén termé-
szetesen szeretett volna jó ered-
ményt elérni a Gyergyó remetei 
Kereszthegy. Nem sikerült, a 2. 
ligás futsal bajnok ságban ismét 
alulmaradt a csapat. Amint azt 
Pál Nándor, a Kereszthegy ügy-
intézője elmondta, a rutin győ-
zött Remetén. A házigazdák 
ugyan nagyot küzdöttek, min-
dent beleadva próbáltak bizo-
nyítani, de a bajnokságban már 
tapasztalt Bodzavásári (Buzău-i) 

Luceafărul nem adott esélyt er-
re. Az ellenfél gyorsan kétgólos 
vezetést szerzett, és habár sike-
rült egygólos különbségre zár-
kózni, ennél közelebb már nem, 
a különbség csak nőtt. A szünet-
ben 4–2-re vezettek a vendégek. 
Ezt követően összegyűltek a re-
meteiek szabálytalanságai, két 
büntetőt is lőhettek a moldvaiak. 
Az elsőt még fogta Nagy Zsom-
bor kapus, de a másodikat már 
nem sikerült, ezzel lényegében 

el is dőlt a meccs. Pál Nándor ki-
emelte Nagy Zsombor teljesít-
ményét, aki számos nagy védést 
mutatott be, és így lett viszony-
lag nem túl nagy különbségű, 
3–7-es a vereség. A remeteiek 
mindhárom gólját az edző-játé-
kos Doltea Alin szerezte. 

A csapatnak még várnia kell 
az első győzelemre, de a vereség 
ellenére a helyi sportkedvelők 
nem voltak elkeseredve. Teltház 
volt a csarnokban, és a mérkő-

zés végén mindenki állva tapsol-
ta meg a játékosokat.

A következő fordulóban, ok-
tóber 15-én, vasárnap a Ke-
reszthegy ismét hazai pályán 
szerepel, székely rangadót vív 
a csapat, az ellenfél az első osz-
tályból kiesett Kézdivásárhelyi 
SE lesz.

Az Inter Gyergyó ismét Bodza-
vásárra utazik, ahol a Fortius 
vendége lesz.

G. I.

Történelmi sikert ért el a gyergyószentmiklósi Ferencz Eszter

Székely arany magyar bokszban

Ferencz Eszter középen a dobogón, előtte jobbról Huszár Árpád edző

Nyert a Sportklub

Mindkét hétvégi mérkőzé-
sét megnyerte a jégkorong 
Erste Liga alapszakaszában a 
Csíkszeredai Sportklub. A kék-
fehérek pénteken este a Duna-
újvárosi Acélbikákat győzték 
le 5–1-re, szombaton pedig 
az Újpesti TE ellen nyertek 
2–1-re. Brassó kikapott ugyan 
az Újpesttől, de legyőzte az 
Acélbikákat. 
 Csíkszeredai Sportklub–Duna-
újvárosi Acélbikák 5–1 és Csík-
szeredai Sportklub–Újpesti TE 
2–1, Brassói Corona–Újpesti 
TE 3–4, Brassói Corona–Duna-
újvárosi Acélbikák 3–1.
További eredmények: EV 
Vienna Capitals II. csapata 
(osztrák)–Fehérvári Titánok 
5–6,  Miskolci DVTK Jeges-
medvék–Budapesti MAC 2–1.  

Kézilabda 
bajnokok ligája
A címvédő Győri ETO és a 
Bukaresti CSM is magabiztos 
győzelemmel kezdte hétvé-
gén a női kézilabda-Bajnokok 
Ligája csoportkörét: előbbi a 
Midtjyllandet múlta felül ott-
hon 27-16-ra a B kvartettben, 
míg utóbbi a Krim Ljubljana  
ellen gálázott 30-18-as hazai 
sikerre. A forduló rangadó-
ját Macedóniában vívták, 
magyar szempontból negatív 
végkimenetellel, hiszen a 
Ferencváros 34–31 arányban 
alulmaradt az elmúlt sze-
zonban ezüstérmes Vardar 
Szkopjéval szemben.  
A férfiak Bajnokok Ligája küz-
delmében a Szegeden volt a 
sor, hogy a Vardarral meg-
küzdjön az A nyolcasban, a 
26–26-os hazai döntetlen pe-
dig elegendő volt ahhoz, hogy 
négy forduló után öt ponttal 
álljon az összetettben. A B 
nyolcasban listavezető Veszp-
rém lapzártánk után fogadta a 
sereghajtó Kielt.

Halep az új női 
világelső
Simona Halep a lett Jelena 
Ostapenko legyőzésével beju-
tott a pekingi kemény pályás 
tenisztorna döntőjébe, ezzel 
eldőlt, hogy mától ő lesz a női 
világranglista első helyezettje 
– első románként. Ő lesz a 25. 
női világelső. Érdekesség, hogy 
az első 12 női világelsőből hét 
amerikai volt, a legutóbbi 13 új 
világelső viszont mind európai. 
A 26 éves Halep a spanyol 
Garbine Muguruzát váltja az 
élen, aki mindössze négy hétig 
vezette a WTA ranglistáját.

Meeke nyerte 
a Katalán-ralit
A brit Kris Meeke sikerével 
zárult a rali-világbajnokság 
katalóniai versenye, az össze-
tettben továbbra is a négysze-
res bajnok francia Sébastien 
Ogier vezet. Eredmény, Ka-
talán-rali: 1. Kris Meeke (brit, 
Citroën), 2. Sébastien Ogier 
(francia, Ford), 3. Ott Tänak 
(észt, Ford). Az állás 11 futam 
után (még 2 van hátra): 1. 
Ogier 198 pont, 2. Tänak 161, 
3. Thierry Neuville (belga, 
Hyundai) 160.
A szezonból még két futam 
van hátra: október 27-én Nagy-
Britanniában, november 17-én 
pedig Ausztráliában találkozik 
a mezőny.

A rutin legyőzte a lelkesedést

A háromszoros világbajnok 
Lewis Hamilton, a Mercedes 
brit pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es Japán Nagy-
díjat Szuzukában, és nagy 
lépést tett a vb-győzelem felé, 
mert az összetettben második 
Sebastian Vettel, a Ferrari né-
met versenyzője kiesett. A vb 
két hét múlva (október 22.) az 
Egyesült Államok Nagydíjával 
folytatódik a texasi Austinban, 
ahol Hamilton akár meg is sze-
rezheti pályafutása negyedik 
vb-címét.

A  gyergyótö lgyes i  csapat  
kizárását követően hét csa-
pattal folytatódik a 4. Liga 

Hargita megyei csoportja. A 
hétvégi fordulóban a Szár-
hegyi Bástya hazai pályán 

játszott, az ellenfél pedig a 
Székelykeresztúri Egyesülés 
volt. A jóval esélyesebb ven-
dégcsapattal szemben egy fél-
időn át tartotta magát a Bástya, 
de a második félidő elején gólt 
kapott .  Később másodszor 
is betaláltak a keresztúri-
ak, megszerezve a győzelmet. 
A Gyergyószentmiklósi VSK 
Balánbányán játszott ,  ahol  
nagyon elrontotta az első fél-
időt. A 14. percben már 2–0-ra 
vezettek a hazaiak, és a félidő 
3–0-nál jött. A második félidő-
ben taplra álltak a gyergyóiak, 
Fodor Tamás duplájával fel-
zárkóztak, de egyenlíteni már 
nem sikerült.

Hamilton nyert, közel a vb-győzelem

Mindkét gyergyói csapat kikapott

Végeredmény, Japán Nagydíj: 
1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes), 2. Max Verstappen (holland, 
Red Bull), 3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull), 4. Valtteri 
Bottas (finn, Mercedes), 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari), 6. 
Esteban Ocon (francia, Force India), 7. Sergio Perez (mexikói, 
Force India), 8. Kevin Magnussen (dán, Haas), 9. Romain Grosjean 
(francia, Haas), 10. Felipe Massa (brazil, Williams).

A vb-pontversenyek állása 16 futam után (még 4 van 
hátra), pilóták: 1. Hamilton 306 pont, 2. Sebastian Vettel (német, 
Ferrari) 247, 3. Bottas 234, 4. Ricciardo 192, 5. Räikkönen 148, 6. 
Verstappen 111. Csapatok: 1. Mercedes 540 pont, 2. Ferrari 395, 3. 
Red Bull 303.

Amerikai diáklány
a trónon
Meglepetésre a 16 esztendős 
amerikai Morgan Hurd nyerte 
meg a női torna egyéni össze-
tett döntőt a montreali világ-
bajnokságon, megelőzve a ka-
nadai Elisabeth Blacket és az 
orosz Jelena Jereminát. Elsőre 
elég meghökkentő látvány egy 
akrobatikus és nem veszélyte-
len, állandó esésveszéllyel járó 
sportban, hogy Morgan Hurd 
mindig fekete keretes szem-
üvegben tornázik. Ennek az az 
oka, hogy a szeme egyszerű-
en nem bírja a kontaktlencsét 
(nagyon kiszárad, és állandó-
an gondjai vannak a lencsé-
vel), így egyetlen megoldás-
ként marad a szemüveg fejre 
erősítése. Íme, a dobogósok.

NŐK. Egyéni összetett: 1. Morgan Hurd (Egyesült 
Államok) 55.232 pont, 2. Elisabeth Black (Kanada) 
55.132, 3. Jelena Jeremina (Oroszország) 54.799. 
Felemás korlát: 1. Fan Ji-lin (Kína) 15.166, 2. 
Jelena Jeremina 15.100, 3. Nina Derwael (Belgium) 
15.033. Ugrás: 1. Marija Paszeka (Oroszország) 
14.850 pont, 2. Jade Carey (Egyesült Államok) 
14.766, 3. Giulia Steingruber (Svájc) 14.466.
FÉRFIAK. Egyéni összetett: 1. Hsziao Zso-teng 
(Kína) 86.933 pont, 2. Lin Csao-pan (Kína) 86.448, 
3. Sirai Kenzo (Japán) 86.431. Talaj: 1. Sirai Kenzo 
15.633, 2. Artem Dolgopyat (Izrael) 14.533, 3. Yul 
Moldauer (Egyesült Államok) 14.500. Lólengés: 1. 
Max Whitlock (Nagy-Britannia) 15.441 pont, 2. 
David Beljavszkij (Oroszország) 15.100, 3. Hsziao 
Zso-teng 15.066. Gyűrű: 1. Elefteriosz Petruniasz 
(Görögország) 15.433 pont 2. Gyenyisz Abljazin 
(Oroszország) 15.333, 3. Liu Jang (Kína) 15.266.

Íme, a hétvégi 7. forduló eredményei:
Balánbányai Bányász–Gyergyószentmiklósi VSK 3–2 (3–0). 
Gólszerzők: Ciprian Mitocaru (5. perc), Cătălin Balaban (14.) és 
Alexandru Buhai (39.), illetve Fodor Tamás (63. és 83.). Tudósított: 
Horváth Vilmos.
Gyergyószárhegyi Bástya–Székelykeresztúri Egyesülés 0–2 
(0–0). Gólszerzők: Mátéfi Zsolt (47.) és Gagyi Elemér (67.). Tudósí-
tott: Fülöp Árpád.
Homoródalmási Homoród–Székelyudvarhelyi Roseal 1–3 (0–0).
Gólszerzők: Knobloch Zoltán (79.), illetve Csíki Attila (62. és 70.), Pál-
Katona Csaba (48.). Tudósított: Lőrincz Attila.
A Maroshévízi Pro Mureșul SK csapata szabadnapos volt.
Az állás: 1. Székelykeresztúr 15 pont, 2. Maroshévíz 13, 3. Balánbánya 
11, 4. Gyergyószárhegy 7, 5. Gyergyószentmiklós 6, 7. Homoródalmás 3. 




