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Kézdivásárhelyen játszott a VSK Csíkszereda kezdő lánycsapata

Zajlik a székely kosárlabda-bajnokság
FORRÁS: KÉZDIVÁSÁRHELYI SE

Elkezdődött a kosárlabda Székely Nemzeti
Bajnokság (SZNB) új idénye. Az U12-es korosztályú lánycsapatok első tornáját Felső-Háromszéken rendezték.

A

z A-kategóriájú (haladó) csapatok mérkőzéseit a gyergyószentmiklósi
együttes kérésére elhalasztották, a B-csoportban (kezdő)
azonban egy pár mérkőzést sikerült lejátszani.
A B-csoport mezőnye:
Kézdivásárhelyi SE, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC,
Székelyudvarhelyi Vendor,
Kovászna és Ozsdola közös
csapata, Szentkatolna és VSK
Csíkszereda. Az U12-es korosztályban a 2005-ben és később született kislányok szerepelhetnek. Íme, az első
eredmények: Kézdivásárhely–
Csíkszereda 16:19, Szentkatolna–Csíkszereda 12:38,
Kovászna és Ozsdola kö-

zös csapata–Udvarhely 5:21,
Szentkatolna– Kovászna és
Ozsdola közös csapata 2:36
és Udvarhely–Kézdivásárhely
27:29. A következő tornát február 11-ére tervezték, a helyszínt egyelőre még nem jelölték ki. A VSK Csíkszereda tagjainak ezek voltak életük első
hivatalos mérkőzései.
Íme, a VSK Kézdivásárhelyen
pályára lépő csapata. Felső sor:
Endes Tünde edző, Keresztes Anna, Illyés Ágota, Diana
Ionescu, Illyés Dorottya, Botár
Boróka, Veress Vanda és Nagy
Kinga Katalin edző. Alsó sor:
Okos Dóra, Péter Boróka, Tiboldi Luca, Szatmári Júlia, CsibiGindele Csenge, Sólyom Boglárka, Sánta Blanka és Erőss Abigél.

A VSK Csíkszereda legkisebb korosztályú csapata

Nagy László kikerült a keretből
A csapatkapitány Nagy László helyett Gulyás Péter került
be hétfőn a magyar férfi kézilabda-válogatott keretébe a
franciaországi világbajnokságon. „Laci sérülése miatt
döntöttünk a csere mellett”
– idézi Javier Sabaté szövetségi kapitányt a magyar szövetség (MKSZ) közleménye.
Nagy László bokája pénteken, a
magyar együttes első csoportmérkőzésének első félidejében rándult meg, azóta nem is
tudott edzeni, illetve játszani.

Gulyás Péter eddig is a csapattal együtt készült, de Iváncsik
Gergőhöz hasonlóan nem volt
tagja a 16 fős szűk keretnek.
A magyar válogatott pénteken
az Európa-bajnok és olimpiai
bronzérmes németektől 27–23ra, szombaton az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól
31–28-ra kapott ki, tegnap este
pedig Chile ellen lépett pályára
a C-csoport küzdelmeinek otthont adó roueni Kindarenában.
A C-csoport állása két forduló után: 1. Németország 4

pont (62-37), 2. Horvátország 4
(59-51), 3. Fehéroroszország 2
(57-58), 4. Chile 2 (46-63), 5. Magyarország 0 (51-58), 6. SzaúdArábia 0 (49-57).
A hatcsapatos csoport első
négy helyezettje jut tovább a
nyolcaddöntőbe, az ötödik és a
hatodik az alsóházban, az Elnök-kupáért folytathatja szereplését. A magyar együttes
tegnap Chile ellen lépett pályára, szerdán Szaúd-Arábia, pénteken pedig Fehéroroszország
együttesével találkozik.

Magyar győzelmek a kézilabda EHF-kupában
Az Érd hazai pályán simán,
nyolc góllal legyőzte a német
Bietigheim együttesét a női kézilabda EHF-kupa csoportkörének második fordulójában.
A Székesfehérvár már az első félidőben jelentős előnyre
tett szert, végül fölényesen,
13 góllal győzött Lipcsében.
Eredmények, csoportkör, 2. forduló. B-csoport: HC Leipzig

(német)–Alba Fehérvár KC 21–
34 (8–14). A fehérváriak az
első csoportkörben kikaptak öt góllal az orosz Kubany
Krasznodar vendégeként. A
négyes tagja még a francia
Brest Bretagne. C-csoport:
Érdi KC–SG BBM Bietigheim
(német) 35–27 (17–16). A csoport tagja még a norvég Byasen
és az orosz Rosztov-Don.

Négy kvartettben zajlanak
a küzdelmek, az oda-vissza
alapon játszott körmérkőzések zárultával az első két helyezett jut be a negyeddöntőbe. Ez az első alkalom, hogy a
nőknél csoportkört rendeznek
az EHF-kupában, amely a KEK
nyári megszüntetése után második számú európai kupasorozattá lépett elő.

Ökölvívó-akadémia létesülhet Székelyföldön
Erdei Zsolt (Madár) profi ökölvívó világbajnok nevét mindenki
ismeri. Ma az utánpótlás-nevelésben dolgozik, vele együttműködésben létesülhet ökölvívó
akadémia Székelyföldön.
A gyergyószentmiklósi
GODAKO bokszklub és az Erdei Zsolt által vezetett Madárfészek Ökölvívó Akadémia között
már létezik kapcsolat, ennek
köszönhetően neves magyarországi szakemberek tartottak
edzéseket itt. Hamarosan azonban intézményesül a kapcsolat
a GODAKO és a Madárfészek
között. Ennek köszönhetően
a jelenleginél lényegesen jobb
lehetőségek nyílnak meg a
székely ökölvívók előtt. Cél a

Székelyföldi Ökölvívó Akadémia létrehozása – számolt be
Huszár Árpád, a GODAKO vezetője, az akadémia megálmodója. Az elképzelés szerint
Gyergyószentmiklós lesz ennek a központja, de Csíkszereda és Székelyudvarhely is
része lesz az együttműködésnek. Erdei Zsolttal személyesen
is találkozhatnak a sportkedvelők, hiszen három helyszínen
is nyilvános edzésekre kerül
sor, és jelen lesz még dr. Kovács László, a Magyar Ökölvívó
Szövetség szakmai igazgatója és Wida József, a Madárfészek akadémia igazgatója is. A
nyilvános edzéseken nemcsak
a házigazda székely bokszo-

lókat dolgoztatják meg a szakemberek, hanem részt vesz a
magyar serdülő és ifjúsági válogatott hat tagja is a válogatott
edző Dorkó Péter és Turós Arnold irányítása mellett.
A nyilvános edzések sora január 19-én, csütörtökön
Székelyudvarhelyen kezdődik,
a Septimiában található bokszterembe 18 órára várják az
érdeklődőket. 20-án Csíkszeredában a Székely Károly Szakközépiskola tornatermében
tartják az eseményt 17 órától. Szombaton, 21-én délelőtt
10.30-tól a gyergyószentmiklósi
sportiskola tornatermében zajlik majd az edzés.
GERGELY IMRE

Zaragozában hangol az SZKC
Spanyolországban készül
a februári bajnoki folytatásra a Székelyudvarhelyi KC, a
férfi kézilabdacsapat jelenleg
Zaragozában edzőtáborozik,
szerdán pedig lejátssza idei első felkészülési mérkőzését is.
Vlad Caba edző 14 játékosnak
tartja az edzéseket, mivel Goce
Ojleszki és Makszim Baranau a

jelenleg zajló világbajnokságon
szerepel nemzeti együttesével, Szász András pedig térdsérüléssel küszködik. Az SZKC
szerdán, csütörtökön és pénteken felkészülési mérkőzéseket
is játszik két spanyol élvonalbeli gárdával, az Anaitasunával
és a Huescával, illetve a francia
másodosztályú Billerével.

Könnyen győztek az Otopeni ellen
Győzelemmel kezdte meg középdöntős szereplését a VSK Csíkszereda U16-os korosztályú fiú kosárlabda együttese, Fazakas
István edző legénysége az első fordulóban simán nyert Otopeni
együttese ellen. Az eredmény: VSK Csíkszereda–ACS
Baller Otopeni 73:46. A győztes csapat pontszerzői: Zerkula
Zoltán 31 (4x3), László Tamás 10, Péter Sebestyén 8, Cristian
Ionescu és Kenyeres Ádám 6-6, Füzi Zalán 4, Szabó István és Márk
Botond 3-3, Benedek Bálint 2. A IV/B-jelű csoport további csapatai: Bukaresti 4. sz. ISK, BC Lions Craiova, LPS Phoenix Galaţi,
CSS Ploiești, Temesvári Bega és a Kolozsvári U-BT II. csapata.

Hét Eb-érem rövidpályás gyorskorcsolyában
Egy arany- és hat ezüstéremmel zárta a magyar csapat a rövidpályás gyorskorcsolyázók torinói Európa-bajnokságát. A férfiak
1000 méteres döntőjében két magyar, Liu Shaolin Sándor és Liu
Shaoang volt érdekelt. A testvérpár végig taktikusan, egymást segítve versenyzett, és végül az arany- és az ezüstérmet is megszerezte. Az idősebb testvér, Liu Shaolin Sándor lett az aranyérmes,
Liu Shaoang pedig az ezüstérmes. A többi ezüstérem a távonkénti- és a váltóversenyeken született. Íme, az egyéni összetett verseny végeredménye. Férfiak: 1. Szemen Jelisztratov (Oroszország) 86 pont, 2. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 71, 3. Sjinke
Knegt (Hollandia) 54, 4. Liu Shaoang 45, ...7. Knoch Viktor (mindketten Magyarország) 17.Nők: 1. Arianna Fontana (Olaszország)
79 pont, 2. Szofija Proszvirona 73, 3. Jekatyerina Konsztantinova
(mindketten Oroszország) 39, ... 7. Keszler Andrea 22, ...9. Jászapáti Petra (mindketten Magyarország) 8.

Halep már az első körben búcsúzott
Már az első körben búcsúzni kényszerült a Melbourne-ben zajló
Ausztrál Nemzetközi Teniszbajnokságon a női mezőny negyedik
kiemeltje, a román Simona Halep. Eredmények, 1. forduló:
Shelby Rogers (amerikai)–Simona Halep (román, 4.) 6:3, 6:1;
Irina Begu (román, 27.)–Jaroszlava Svedova (kazah) 5:7, 6:3, 6:4;
Monica Puig (Puerto Ricó-i, 29.)–Patricia Ţig (román) 6:0, 6:1 és
Sorina Cârstea (román)–Irina Hromacseva (orosz) 6:2, 6:1. A Babos Tímea (magyar)–Nicole Gibbs (amerikai), a Monica Niculescu
(román)–Ana Blinkova (orosz) és az Ana Bogdan–Jelena Vesnina
(orosz) mérkőzéseket ma rendezik.

