
A legnagyobbak számára az el-
múlt hét végén elkezdődött 
az ifjúsági kézilabda-bajnokság, 
a többieknek pedig sorra rajtol. 
A Szé kelyudvarhelyi KC közö-
sen a helyi sportiskolával min-
den egyes kiírásban nevezett 
együttest – ezt nem sok klub 
mondhatja el magáról az ország-
ban. A nyári kézilabdatábor után 
most már a pontgyűjtéseken van 
a hangsúly.

Józsa Csongor

Nagyon korán, július ele-
jén kezdték el a felkészü-
lést az új idényre a nagy-

ifjúságiak, az ifi 1-esek. Az edző, 
Sípos Lóránt az első tréningeket a 
felnőttcsapattal közösen tartotta, 
így a fiúk testközelben láthatták, 
hogy a profik miként is alapoznak 
a bajnokság előtt.

Az edzések nagy részét Székely-
udvarhelyen tartották, innen 
utaztak el felkészülési tornákra. 
Megnyerték a nemzetközi kiírású 
ceglédi megmérettetést, negyedi-
kek lettek a Sepsi-kupán. A barát-
ságos találkozókon felemásan sze-
repeltek a Sepsiszentgyörgyi ISK, 
a Segesvári ISK ellen. Az elmúlt 
hét végi, első bajnoki meccsükön 
pedig 50–35 arányban maradtak 
alul a Fogarasi ISK-val szemben.

A keret legígéretesebb játéko-
sa a beálló szerepkört ellátó Szász 
András, aki sorozatosan meghí-
vást kap a román serdülőváloga-
tottban. A nyár folyamán mind a 
két összetartáson ott volt a nem-
zeti együttes keretében, a meccse-
ken pedig rendre játékjogot kap, 
él is vele, több gólt jegyzett.

Az ifjúsági 2-es korcsoportnak 
ezen a hétvégén kezdődik a pont-
vadászat. Itt tornarendszerben 
zajlik a bajnokság, az elsőt épp a 
Székelyudvarhelyi SZKC–ISK 
rendezi. Bakó Lajos edző július 
közepén fújt összehívót a fiúknak, 
az első felében a foglalkozásoknak 
a nagyobbakkal együtt végezték. 
A bővített keretben ott vannak 
az alsóbb korcsoport tagjai is, de 
a bajnokságban csak két ilyen ké-
zilabdázót írhatnak fel a játékve-
zetői lapra.

Augusztusban játszották a fel-
készülési meccsek sorozatát, szom-
szédos városok együtteseivel: Bras-
sóval, Sepsiszentgyörggyel, Se ges-

várral. Tordai, majd a pontvadászat 
előtt egy nagybányai felkészülési 
torna is szerepelt a műsoron. Az 
eddigi eredmények biztatóak, most 
a kérdés, hogy mire lesz képes az 
együttes, mikor élesben mennek az 
összecsapások. Péntektől vasárnapig 
a székelyudvarhelyi sportcsarnok ad 
otthont azt első bajnoki tornának.

Az ifi 3-as korosztály edzőpá-
rosa, Stefán András és Kuti Lász-
ló augusztus elején vágott neki a 
kemény, fizikai elemekre épülő 
edzéseknek. Itt még mindig van 
idő a sorokat rendezni, hiszen a 
bajnoki rajt odébb van. Eddig két 
mérkőzést játszottak a fiatalok 
Fogarassal, melyeken simán di-
adalmaskodtak. A korosztály jó 
eredményeket tudhat magáénak, 
két évvel ezelőtt bronzérmes lett, 
tavaly épphogy lecsúszott az or-
szágos döntőn való részvételről.

Ettől az idénytől az eddig 
em lített három korcsoport Szé-
kelyudvarhelyi SZKC–ISK né ven 
fut a pontvadászatokban. Egyrészt, 
mert így könnyebben megoldható 

az átjárás a klub és a sportiskola kö-
zött, illetve a gyerekek sokkal több 
találkozót játszhatnak így.

Az ifi 4-eseknél két csoportra 
osztották a fiúkat: az 1999-ben szü-
letetteket a jól ismert, volt válogatott 
kézilabdázó, Csavar Zoltán tanítja 
a sportág csínját-bínját. Itt erős mag 
alakult ki, céljuk az országos dön-
tőbe való bejutás. A 2000-eseket az 
SZKC testvérpárosa, Orbán Leven-
te és Szilárd ügyeli fel. A sportolók az 
elmúlt hét végén Tordán szerepeltek 
egy felkészülési tornán.

A legkisebbekkel Stefán And-
rás és Kuti László foglalkozik. A 
2001-ben születetteknél (gyerek-
kézilabda) a legfontosabb a sport-
ág első lépéseinek helyesen meg-
tanítása, betanítása, a kézilabda 
megszerettetése.

A nyári kézilabdatábor szerve-
zői a Hargita Megyei Kézilabda-
szövetség és a Székelyudvarhelyi 
KC voltak, míg a támogatók a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal és a Communitas Alapít-
vány voltak.
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Minden korosztályban nevezett az SZKC–ISK csapata

Kézilabda-ifinevelés 
minden szinten

hírfolyam

> Kézilabda. Dániában elkezdődött a 
női kézilabda-világkupa, amelyen nyolc válo-
gatott két csoportban küzd meg az elődöntő-
be jutásért. A nyitónapon Oroszország a nyolc 
gólig jutó Jekatyerina Davigyenko vezérleté-
vel 31–28-ra legyőzte a házigazda dánokat, a 
norvégok pedig majdnem kétszer annyi gólt 
lőttek, mint az általuk megvert németek. A 
francia csapat a románokat, a svéd pedig a 
spanyolokat győzte le öt találattal. Eredmé-
nyek: 1. csoport, 1. forduló: Franciaország – 

Románia 30–25, Norvégia – Németország 
25–13; 2. forduló: Németország – Románia 
31–29. A Franciaország – Norvégia találkozó 
lapzárta után ért véget. 2. csoport, 1. forduló: 
Spanyolország – Svédország 19–24, Dánia – 
Oroszország 28–31; 2. forduló: Oroszország – 
Svédország 28–21. A Dánia – Spanyolország 
találkozó lapzárta után ért véget. A mai prog-
ram: 1. csoport: Franciaország – Németország 
(15), Norvégia – Románia (19); 2. csoport: 
Spanyolország – Oroszország (17), Dánia – 
Svédország (21). Minden mérkőzést a Dolce 
Sport élőben közvetít.

> Tenisz. Felnőttek számára – férfi és női 
egyéni – szerveznek teniszversenyt a hétvégén 
Csíkszeredában a sportcsarnok szomszédsá-
gában levő új teniszpályán. A Szatmári-kupa 
elnevezésű versenyre benevezni szeptember 
23., 13 óráig lehet Szatmári Zsoltnál a 0723–
187649-es telefonszámon. A benevezési díj 30 
lej. A tornát szeptember 24–25-én – szombat 
és vasárnap – rendezik.

> Bulgária. Menesztették posztjáról 
Lothar Matthäust, a bolgár labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitányát. Boriszlav Mi-

hajlov szövetségi elnök közölte, hogy egy év 
közös munka után elválnak útjaik a német 
szakemberrel. A szerződést közös megegye-
zéssel bontják fel. A bolgár csapat öt ponttal 
a negyedik helyen áll az Eb-selejtezők G-cso-
portjában, s már nincs esélye kijutni a jövő évi 
lengyel–ukrán rendezésű kontinensviadalra. 
A szövetség kétmillió eurós prémiumot he-
lyezett kilátásba a szakvezetőnek, ha a csapat 
kivívja a szereplést az Eb-n. A korábban a ma-
gyar válogatottat is irányító, 50 éves Matthäus 
utódja a bolgár Mihail Madanszki lesz a nem-
zeti együttes kispadján.

Kosárbérlet váltható

27. a magyar labdarúgó-
válogatott

Meghirdette a bérlet árait 
a 2011–2012-es idényre 
a Csíkszeredai Hargita 

Gyön gye Kosárlabda Klub. Az érdek-
lődők szeptember 31-ig vásárolhatják 
meg a bérleteket. A bérletek tartal-
mazzák a csapat csíkszeredai kupa-, 
bajnokságban való mérkőzések, barát-
ságos találkozókon való részvételt 
(körülbelül 22-25 mérkőzés).

Bérletek: felnőttbérlet (25 év 
fölött): 100 lej/szezon; gyerek- di-
ákbérlet (25 év alatt): 70 lej/szezon. 
Családi bérletek: egy felnőtt és egy 
gyerek/diák: 150 lej/szezon; egy fel-
nőtt és két gyerek/diák: 200 lej/sze-

zon; két felnőtt és két gyerek/diák: 
280 lej/szezon; két felnőtt és három 
gyerek/diák: 330 lej/szezon; támo-
gatói bérlet: 500 lej/szezon; csopor-
tos bérletek: 10 kifizetett bérlet (100 
lej/szezon/bérlet) után 1 ajándék-
bérlet. A bérletes szurkolók 10%-os 
kedvezménnyel vásárolhatnak a csa-
pat hivatalos ajándékboltjából: hi-
vatalos játékos mez, szurkolói póló, 
kapucnis melegítő, baseballsapka, 
csésze stb. A bérlethez szükséges ada-
tok: név, fénykép (elektronikusan 
vagy igazolványfénykép), az igénylő 
személyi azonosító száma (CNP), 
opcionálisan e-mail cím.

A magyar labdarúgó-válogatott 
18 helyet javítva a 27. a nemzet-
közi szövetség (FIFA) legfrissebb, 
tegnap kiadott világranglistáján. 
A rangsor 1993-as bevezetése 
óta a magyarok még sosem áll-
tak ilyen előkelő pozícióban. A 
román válogatott öt helyet előre-
lépve a 49. a ranglistán.

Az Egervári Sándor vezette 
magyar nemzeti csapat ed-
digi legjobbja az idén már-

ciusban elért 36. hely volt. Az Eger-
vári Sándor szövetségi kapitány által 
vezetett válogatott augusztusban 
45. volt, azóta barátságos találkozón 
legyőzte Izlandot (4–0), Eb-selejte-
zőn pedig Svédországot (2–1) és 
Moldovát (2–0). A FIFA hivatalos 
honlapján közzétett listából kide-
rül, a magyarok Európa-bajnoki se-
lejtezős ellenfelei közül a vb-ezüst-
érmes hollandok visszacsúsztak a 
második pozícióba, a svédek a 25., a 
finnek a 72., a moldovaiak a 122., a 
San Marinó-iak pedig a 203. helyen 
állnak. A rangsort ismét a világ- és 
Európa-bajnok spanyolok vezetik, a 
vb-negyedik Uruguay – szintén re-
kordot döntve – negyedik, Brazília 
visszaesett a hetedik, Anglia a nyol-
cadik pozícióba. A magyar együttes 
a 2014-es vb selejtezőjében Hollan-
dia mellett a jelenleg ugyancsak 27. 
Törökországgal, a 49. Romániával, 
a 28 helyet javított és 58. Észtor-
szággal, valamint a San Marinóhoz 
hasonlóan sereghajtó, azaz 203. 
Andorrával találkozik majd.

A legfrissebb FIFA-ranglista 
(zárójelben az augusztusi helye-
zés): 1. (2.) Spanyolország 1605 
pont, 2. (1.) Hollandia 1571, 3. (3.) 
Németország 1290, 4. ( 5.) Uruguay 
1184, 5. (5.) Portugália 1158, 6. (7.) 
Olaszország 1142, 7. (6.) Brazília 
1132, 8. (4.) Anglia 1089, 9. (10.) 
Horvátország 1057, 10. (9.) Argen-
tína 1024 ... 27. (45.) Magyarország 
754 ... 49. (54.) Románia 584.

Románia-kupa
Kedden négy mérkőzéssel kez-

dődtek el a Románia-kupa legjobb 
16 közé kerülés párharcai, ma pedig 
nyolc találkozót rendeztek. Kedden 
továbbjutott a Gaz Metan Severin, 
a Brassói FC, a Petrolul Ploieşti és a 
Galaci Oţelul.

Tegnapi eredmények: Nagy-
szebeni Akarat – CS Otopeni 4–3 
(büntetőkkel), Galaci Dunărea – 
Sportul Studenţesc 1–0, Pandurii 
Târgu Jiu – CS Vişina Noua 
5–0, CS Brăila – Medgyesi Gaz 
Metan 0–1, Astra II – Kolozs-
vári U 1–0 (hosszabbítás után), 
Temesvári FC – Ceahlăul Piatra 
Neamţ 2–0, Bukaresti Juventus 
– Bukaresti Rapid 1–4. Az Astra 
Ploieşti – Kolozsvári CFR tegnap 
este lapzárta után ért véget. A mai 
program: Marosvásárhelyi FCM 
– Konstancai Viitorul (18.30, 
Sport.ro), FC Vaslui – Úrházi 
Akarat (20), Bukaresti Steaua 
– Kolozsvári Sănătatea (20.30), 
Bukaresti Dinamo – Nagyváradi 
Luceafărul (21.15, DolceSport).


