
Fennállása óta egyszer sem ka-
pott ki hivatalos mérkőzésen a 
Székelyudvarhelyi KC férfikézilab-
da-csapata a Kolozsvári U-tól. Az 
eddigi öt találkozóból maximális 
pontszámot gyűjtött be az udvarhe-
lyi együttes. Ezúttal is győzni sze-
rettek volna az U ellen a bajnokság 
21. fordulójának keretén belül, ám 
csak egy döntetlenre futotta Vlad 
Caba együttesétől, hazai pályán.

Nehéz két hét elé néz a Szé
kelyudvarhelyi KC férfiké
zilabdacsapata, hiszen a 

tegnapi Kolozsvár elleni mérkőzést 

követően hétvégén a Suceava, majd 
a Nagybánya vendégei lesznek.

Vlad Caba, az SZKC trénere a 
találkozót megelőzően bizakodó 
volt: „Maximális pontszámmal kell 
kijönnünk ezen találkozók során, 
hiszen a klub célja a második hely 
megőrzése. Ezzel pedig a fennállása 
óta a legfényesebb eredményt ér
nénk el. Erre képesek vagyunk. Ami 
a Kolozsvár elleni összecsapást illeti, 
jelenleg az egyik legjobb együttes az 
országban, a téli szünet során ala
posan megerősödött. Már nem az 
a gárda ellen szerepelünk, akikkel 
szemben nyertünk az ősszel.”

A mester szavai beigazolódtak. 
A hazai gárda nehezen lendült bele 
a játékba. A találkozó első percétől 
a kolozsvári csapat magához ra
gadta a kezdeményezést, és maga
biztos játékot mutatott egészen a 
28. percig. Ekkor a hazai együttes 
fordított, és a szünetig négygólos 
előnyre tettek szert.

A térfélcserét követően to
vábbra is magabiztosan játszott 
az SZKC, még a 6 gólos előny is 
összejött. Igaz, csak kevés ideig. A 
40. perctől kezdve a Constantin 
Ştefan – az SZKC volt edzője – 
által dirigált kolozsváriak egyre 
jobban megközelítették a hazai 
gárdát, de a két pont sorsáról az 
utolsó perc döntött. Kevesebb 
mint egy perc volt hátra, amikor 
egygólos SZKCvezetésnél Varó 
hetest fogott, a támadást viszont 
Rusia elvétette. Maradt tíz má
sodperc, melyből az U egy hetest 
harcolt ki. Az időn túli büntetőt 
ez alakommal értékesítették, így a 
végső sípszókor döntetlent muta
tott az eredményjelző.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC – Kolozsvári U 30–30 /az 
SZKC gólszerzői: Rusia 8, Mi
halcea, Kuzmanoszki 55, Răpciugă, 
Tálas, Sztojlov 33, Fe ren czi 2, Or
bán 1/.
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> I. Liga. Kedd este a Bukaresti Rapid – 
Sportul Studenţesc összecsapással megkezdő
dött a román labdarúgó első osztály 29. fordu
lója. Eredmények: Bukaresti Rapid – Sportul 
Studenţesc 0–1, Marosvásárhelyi FCM – Astra 
1–0, Urziceni – Kolozsvári CFR 1–3, Bras
sói FC – Victoria Brăneşti 1–0. A FC Vaslui 
– Craiova és a Kolozsvári U – Temesvári FC 
találkozók lapzárta után értek véget. A mai 
műsor: Bukaresti Dinamo – Besztercei Gloria 
(14, Antena1), Galaci Oţelul – Medgyesi Gaz 

Metan (16, GspTV), Pandurii – Bukaresti 
Steaua (20.30, DigiSport).

> NB1. A magyar bajnokság 25. fordu-
lójának eredményei: Haladás – Újpest 0–2, 
Kecskemét – Budapesti Honvéd 2–1, Pápa 
– Győri ETO 2–1, Paks – Videoton 1–0, 
Szolnok – Vasas 0–1, Kaposvár – Ferencvá
ros 2–1, Zalaegerszeg – Siófok 2–1, Debre
cen – MTK 3–1.

> Kézilabda, BL. A hétvégén lejátszották 
a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddön

tőinek első összecsapásait. A visszavágókat 
szombaton és vasárnap rendezik. Eredmények: 
SG Flensburg – Ciudad Real 24–38, Barce
lona – THW Kiel 27–25, HSV Hamburg – 
Csehoszkij Medvegyi 38–24, RheinNeckar 
Löwen – Montpellier 27–29.

> Kézilabda. Zárult az országos ifjú sá
gi 2es bajnokság csoportköre. A Székely
udvarhelyi ISK az utolsó teremtornát Szász
sebesen játszotta. A fiúk jól szerepeltek: négy 
találkozót nyertek, egyet elveszítettek. A G 
csoportban a harmadik helyen végeztek. A 

csoportból a Gyulafehérvár és a Segesvár ju
tott az elődöntőbe. Ifi 2es ötödik teremtor
na, Szászsebes. A Székelyudvarhelyi ISK ered-
ményei: 23–18 Marosludassal (gól: Szász, 
Kopacz 77, Vencel, Puskás 33, Kónya 2, 
Kovács 1); 27–34 Gyulafehérvárral (Szász, 
Kopacz, Vencel, Kónya, Puskás 55, Kovács 2); 
33–14 Szászsebessel (Kónya, Puskás 88, Szász 
6, Kovács 5, Takács 3, Kopacz 2, Vencel 1); 
36–33 (Segesvárral (Szász 12, Kopacz 9, Kó
nya 8, Vencel 3, Puskás 2, Kovács, Takács 11); 
28–21 (Marosvásárhellyel (Szász 14, Puskás 7, 
Kopacz 4, Kónya, Kovács, Takács 11).
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Kétgólos előnyt szerzett a MU

Időn túli hetessel döntetlen 
a rangadón

A csíkszentléleki SUTA II kőbánya 
eladásra kínálja a következő termékeket: 

 nemes zúzalék (criblură): 08, 816, 1625 mm;   
 zúzalék (piatră spartă): 090, 063, 80300 mm;
 tömbkő (piatră brută);
hulladékkő (deşeu carieră).

Érdeklődni hétfőtől péntekig 8–16 óra között 
a 0745–841788-as telefonszámon.

Magyarországra  
elektronikai cégekhez  

szakképzetlen  
női és férfidolgozókat  

keresünk,  
szállás, utazás ingyenes, 

azonnali kezdéssel,  
telefonszám:  

0755–067685.

A Manchester United 2–0s 
győzelmet aratott kedden 
a Schalke 04 otthonában 

a labdarúgó Bajnokok Ligája elő
döntőjének első mérkőzésén. Az 
első félidő izgalmas helyzeteket ho
zott, de gól nem született – elsősor
ban a hazaiak parádézó kapusának, 
Manuel Neuernek köszönhetően.

A pihenő után a Premier League 
listavezetője – Ryan Giggs és Wayne 
Rooney révén – három perc alatt 
kétszer is bevette a hazaiak kapuját, s 
ezzel nemcsak a keddi összecsapást, 
de vélhetően a továbbjutás kérdését 
is eldöntötte. Az előző körben a cím
védő FC Internazionalét búcsúztató 
Schalkénak ez volt az első hazai ve
resége a mostani BLsorozatban, ed
digi öt meccsét kivétel nélkül meg
nyerte. A visszavágót jövő szerdán 

rendezik Manchesterben, a tovább
jutó a Real Madrid – FC Barcelona 
spanyol párharc győztesével találko
zik a május 28i, londoni fináléban.

BL, elődöntő, 1. mérkőzés: 
Schalke 04 – Manchester United 
0–2 /Giggs (67.), Rooney (69.)/.

Európa Liga
Nyolc év szünet után szeretne 

újra a második számú európai ku
pasorozat döntőjében szerepelni az 
FC Porto labdarúgócsapata, amely 
ma a spanyol Villarrealt fogadja az 
Európa Liga elődöntőjének első ösz
szecsapásán. A másik elődöntőben 
a Benfica találkozik a Bragával, s a 
portugál házi párharc végkimene
tele teljességgel megjósolhatatlan, 
bár az elmúlt hetek formáját ala
pul véve a bajnokságban második 

Benfica hajszálnyival esélyesebbnek 
tűnik a liga bronzérmes pozícióját 
elfoglaló riválisával szemben. Euró-
pa Liga, elődöntő: Benfica – Braga 
(22), FC Porto – Villarreal (22, 
Sport.ro).

Végletekig küzdelmes meccset játszott az sZkC és az U  Fotó: kakasy Botond/uh.ro


