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Székelyudvarhelyen rendezték 
meg a hétvégén az Ifi I-es (19–
20 évesek) országos csapatdön-
tőjét. A Bodrogi Csaba és Kato-
na László által felkészített sport-
iskolás birkózógárda az előkelő 
második helyen végzett.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Hat csapat részvételével – 
Resicabányai Olimpiai 
Központ, Vajdahunyadi 

ISK, Zilahi ISK–VSK, Târgoviştei 
ISK, Marosvásárhelyi Maros, 
Szé kelyudvarhelyi ISK – kellett 
volna megrendezzék szombaton 
a székelyudvarhelyi sportcsarnok-
ban a birkózó országos csapatdön-
tőt. A versenyre viszont Marosvá-
sárhely és Târgovişte nem érkezett 
meg, így négycsapatosra olvadt a 
mezőny. A döntőt a papírformá-
nak megfelelően a Resicabánya 
nyerte, miután a döntőben, óriási 
harcban, 5–3 arányban győzték 
le a házigazda Székelyudvarhelyi 
ISK-t. Bodrogi Csaba, az ISK 
edzője lapunknak nyilatkozva 
elmondta: „Örvendek, hogy si-
került megszereznünk a második 
helyet, és nagy harcra késztettük 
a román válogatottal megegyező 

Resicabányát. Ha Molnos Sándor 
is velünk tudott volna lenni, talán 
megfogtuk volna őket, ám őt a né-
met Bundesligában szereplő klub-
ja nem engedte el. Az ezüstérem 
mellett már az is nagy szó, hogy ki 
tudtuk állítani a csapatot a döntő-
re, hiszen ez a korosztály nagyon 
lemorzsolódott. Sokan dolgoznak, 
illetve egyetemre járnak. Így mi is 
kénytelenek voltunk két játékossal 
erősíteni.”

A Székelyudvarhelyi ISK 
eredményei: ISK – Vajdahunyadi 

ISK 6–2, ISK – Zilahi ISK-
VSK 8–0. A döntőben: ISK – 
Resicabánya 3–5.

Az ezüstérmes udvarhelyi 
csapat: Máté János (50 kg), 
Buksa Róbert (55 kg, Sepsi-
szentgyörgy), Pál Tibor (55 
kg), Katona Zsolt (60 kg), Ba-
lázs Zsolt (66 kg), Szabó László 
(74 kg), Szabó Sándor (85 kg), 
Boeriu Dragoş (96 kg, Marosvá-
sárhely), Mátyus Loránd (120 
kg). Edzők: Bodrogi Csaba és 
Katona László.

Ezüstérmes udvarhelyi birkózók Sportos falunapok  
Csíkszentimrén

A félmaraton díjazottjai  fotó: darvas attila

Az ezüstérmes székelyudvarhelyi csapat  fotó: balázs attila

Sport

> Barátságos mérkőzés. A Székely-
ud varhelyi KC Brassóban játszott ba-
rátságos mérkőzést a Nemzeti Ligában 
szereplő Dinamo Călărași ellen szer-
da este, Vlad Caba együttese kiélezett 
mérkőzésen végül két góllal, 36–34-re 
nyert. A találkozóra szűk kerettel uta-
zott el a KC, hiszen több játékos a nem-
zeti válogatottnál szerepel, Tálas Huba 
és Sorin Bârză sérüléssel bajlódik, így 
Vlad Caba az utánpótlásból két játékost 
is elvitt magával Brassóba. Eredmény: 
Dinamo Călăraşi – Székelyudvarhelyi 
KC 34–36 (17–18) /az SZKC gól-
szerzői: Goran Kuzmanoszki 10, Rusia 

Vladimir 7, Orbán Levente 6, Câmpan 
Alin 5, Komporály Attila 4, Cristian 
Adomnicăi 3, Bajkó István 1. Játszott 
még: Varó Lajos, Orbán Szilárd, Jobb 
Lőrincz – Ferenczi Botond és Károly 
Levente/. Az SZKC-val kapcsolatos hír, 
hogy Tálas Huba, aki a válogatott egyik 
edzésén sérült meg, ott lehet a gárda 
soron következő bajnokiján, amit no-
vember 9-én játszanak a Temesvári Poli 
ellen. Egyébként a lumbális izmoknál 
szenvedett egy húzódást a beállós.

> Kézilabda. A magyar férfi-kézi-
labdaválogatott szombaton végig ve-

zetve 26–25-re legyőzte a cseh csapa-
tot, és ezzel megnyerte a szerbiai Négy 
Nemzet Tornáját az utolsó forduló 
eredményeitől függetlenül. A magya-
rok csütörtökön helyenként parádés já-
tékkal legyőzték a szerbeket, akik aztán 
szombat délután jobbnak bizonyultak 
a csehektől is kikapó horvátoknál. Így a 
szombat esti meccs a válogatott szá-
mára döntővel is felért. Eredmények, 
Négy Nemzet Tornája: 1. nap: Ma-
gyarország – Szerbia 32–25, Csehor-
szág – Horvátország 33–31; 2. nap: 
Magyarország – Csehország 26–25, 
Szerbia – Horvátország 22–20. A teg-

napi Magyarország – Horvátország és 
Szerbia – Csehország találkozók lap-
zárta után értek véget.

> Bajnokok Ligája. A Győri Audi 
ETO hazai pályán 35–20-ra győzött a 
Randers ellen a női kézilabda Bajnokok 
Ligája C csoportjának 5. fordulójában, 
így alaposan visszavágott a dánoknak 
a 29–23-as idegenbeli vereségért. Ezzel a 
győzelemmel az ETO a csoport élére ug-
rott. Az Oltchim Râmnicu Vâlcea csapa-
ta a D csoportban tegnap késő este lépett 
pályára a német Buxtehuder gárdája ellen 
hazai környezetben. hí
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Sportprogramban sem volt 
hiány a kilencedik csík-
szentimrei falunapok al-

kalmából. A programban négy 
sportvetélkedő szerepelt. Péntek 
délután labdarúgó-bajnokságot 
szerveztek, majd este a csíksze-
redai Vákár Lajos Műjégpályán 
jégkorongmérkőzést rendeztek, 
ahol a Csíkszentimrei Sasok a 
Csíkszentimrei Fiatalok gárdájával 
csapott össze. Szombaton fogat-
hajtó verseny volt és a már hagyo-
mányos félmaratonra került sor. A 
8. Csíkszentimrei Félmaratonon, a 
szervezők a felújításra váró Henter-
kúriát népszerűsítették. A futóver-
senyen egyéniben 21 kilométert 
kellett teljesítsenek a versenyzők, 
míg a váltóknak 3 x 7 kilométert 
kellett megtegyenek. Az egyéni 
versenyben – nők és férfiak – a 20 
év alattiak, 20–30 évesek 30–40 
évesek, 40 év fölöttiek kategó-
riában, a váltóknál pedig az első 
három helyezettnek (női és férfi) 
osztottak díjakat.

Félmaraton
Férfi egyéni: 1. Nagy Dé-

nes (Gyergyószentmiklós), 2. 
Csutak Tamás, 3. Vasile Cătălin 
(mindketten Sepsiszentgyörgy); 
Férfi, 20 év alatt: 1. Takács Sza-
bolcs (Kotormány); 20–30 év: 
1. Nagy Dénes (Gyergyó szent-
miklós), 2. Vasile Cătălin (Sep-
si szentgyörgy), 3. Farkas Attila 
(Székelyudvarhely); 30–40 év 
között: 1. Incze Csaba (Csík-
szentsimon), 2. Rácz Zsom-
bor (Sepsiszentgyörgy); 40 év 

fölött: 1. Csutak Tamás (Sep-
siszentgyörgy), 2. Vass Sándor 
(Csíkszereda), 3. Kovács Attila 
(Tusnádfürdő).

Női egyéni: 1. Jakab Renáta 
(Csíkszentimrei Torna Egyesület). 

Váltók: férfi váltó: 1. Csutak 
Tamás, Mezei Lóránt, Pulugor Jó-
zsef; 2. Nagy Dénes, Farkas Attila 
(Gyergyószentmiklós) és Kedves 
Botond (Csíkszentgyörgy); 3. 
Antal Róbert, Marton Levente 
(Csíkszentimrei Torna Egyesü-
let); női váltó: 1. Márton Enikő, 
Ene Melania, Teca Alina (Csík-
szeredai Gyermekek Háza), 2. 
Mátyás Anna, Nagy Éva, Gál Rita 
(Szentegyháza), 3. Puskás Rená-
ta, Mandel Réka, Silló Izabella 
(Csíkszereda).

Különdíjak: legidősebb ver-
senyző: Keresztes Gyula (71 
éves); legfiatalabb versenyző: Teca 
Cristian; legidősebb váltó: Mol-
nár János (61 éves, Tekerőpatak), 
Keresztes Gyula (71 éves, Csík-
szereda), Sárig Csaba (42 éves, 
Csíkszereda); legfiatalabb váltó: 
Mandel Tamás (11 éves), Szőcs 
Antal (11 éves), Balázs Endre (11 
éves, mindhárman Csíkszeredai 
Gyermekek Háza).

Fogathajtás
1. Szőcs Lehel (Újtusnád), 2. 

Kovács Ignác (Csíkszentmárton), 
3. Szántó Szilveszter (Csíklá zár-
falva), 4. ifj. Márton László (Csík-
szentimre), 5. Bálint András (Csík-
szentimre), 6. Virág Balázs (Csík-
szentimre), 7. Birta Lehel (Csík-
szentsimon).

Vereség  
Bukarestben

Kilencpontos vereséget szen-
vedett tegnap este a Csík-
szeredai KK férfi-kosárlab-

dacsapata Bukarestben a Dinamo 
ellen a román bajnokság 7. forduló-
jában. Létfontosságú mérkőzés volt 
mindkét gárda számára, hiszen a  
végelszámolásnál sokat számíthat  
a plusz egy pont, ugyanis közvetlen 
riválisok a felek a kiesés elkerülése 
ellen. A Dinamo nagyon erőszakos 
nyitott védekezést alkalmazott az 
első félidőben, amelynek köszön-
hetően a félidőre 10 pontos előny-
re tettek szert. A második félidőre 
visszatértek a zónavédekezésre, 
amely jobban feküdt a csíkiaknak, 
és megkezdték a felzárkózást. A KK 
helyenként jó játékot mutatva mí-
nusz kettőre is feljött, de az egyenlí-
tés pillanataiban mindig apró hibák 
csúsztak a befejezésbe.

Eredmény: Bukaresti Dinamo 
– Csíkszeredai KK 76:67 (14:14, 
25:15, 14:19, 23:19). 

Aranyos lányok. Cselgáncs U11-es csapat országos döntőt rendez-
tek a hétvégén Besztercén, amelyet a lányoknál a csíki sportolókból álló 
Központi régió csapata nyerte meg. A lányok minden mérkőzésen 0–2-
ről indultak, mivel két súlycsoportban nem volt versenyzőjük, ennek el-
lenére megnyerték az ob-t. Az elődöntőben pontozással verték az Északi 
régiót, míg a döntőben a Piteşti régió csapatát verték 4–2-re. A győztes 
lánycsapat: Imets Dorottya (29 kg, Csíkszenttamás), Mákszem Boglárka 
(32 kg, Csíkszenttamás), Tamás Krisztina (32 kg, Szentegyháza), Ivácson 
Andrea (36 kg, Remete), Márton Réka (40 kg, Szentegyháza), Kosza 
Hanna (48 kg, Csíkszenttamás). Edzők: Dániel Albert (Szentegyháza), 
Dánél Szabolcs (Csíkszenttamás), Székely Attila (Remete).


