
Az EHF-kupa második körének 
visszavágójára kerül sor holnap 
este 18 órától Székelyudvarhelyen, 
ahol a helyi SZKC férfi-kézilabda-
csapata az osztrák Fivers együt-
tesét fogadja. Négy gólt kell ledol-
gozzon Vlad Caba együttese, ami 
a Bákó elleni játékból kiindulva 
nem lehetetlen.
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Egy héttel korábban a Szé
kely udvarhelyi KC férfiké
zilabdacsapata az európai 

kupaporond második legrangosabb 
sorozatában az EHFkupa második 
körében négygólos vereséget (28–
32) szenvedett Bécsben a Fivers ellen 
közel 200 udvarhelyi szurkoló lelkes 
biztatása mellett. A holnap 18 órától 
sorra kerülő visszavágón az SZKC 
célja egyértelmű: tovább kell jutni.

Vlad Caba, a gárda trénere la
punknak nyilatkozva elmondta: 
„Egyértelmű célunk a harmadik 
körbe való továbbjutás. Szerda este 
a Bákó ellen megmutattuk, hogy 
jobban is tudunk játszani, mint amit 
eddig mutattunk. Véleményem sze
rint Bákó jobb csapat, mint a Fivers, 
s őket most hattal vertük. Bécsben 

sajnos a nemzetközi rutintalansága 
miatt a csapat a tudásának legfeljebb 
csak 60 százalékát, ha mutatta. Most 
viszont hazai pályán, telt ház előtt és 
fergeteges szurkolás mellett kötelező 
a hátrányunk ledolgozása és a to
vábbjutás.”

A trénernek van is oka a bizako
dásra, hiszen csapata szerdán este 
nagyszerűen játszott az eddig ve
retlen Bákó ellen a román bajnok
ság 6. fordulójának rangadóján.

Eddig aggodalmai kezdenek 
elmúlni, de időközben újak jöttek. 
„Tálas kisebb sérülést szenvedett 
szerdán este. A combját fájlaltatja. 
Az orvosok kivizsgálják, még nem 
tudom, hogy milyen állapotban 
van. Továbbá Bârză kiesése na
gyon érzékenyen érinti a csapatot, 
hiszen így gyakorlatilag csak egy 
kapusunk maradt Varó személyé
ben. Most nagy a teher az ő vállán, 
sokat kell segítsünk neki, hogy 
ezt fel tudja dolgozni, hiszen an
nak ellenére, hogy 32 éves, eddig 
mindig második számú kapus volt. 
Minden meccs előtt imádkozunk, 

nehogy véletlenül lesérüljön, mert 
akkor hatalmas gondban leszünk. 
Örömteli viszont, hogy Florea 
rendbe jött. Ne felejtsük el, hogy 
ő volt a múlt idényben a bajnok
ság gólkirálya. Nagy szükség van rá. 
Nagyon örvendtem annak is, hogy 
Adomnicăi végre úgy játszott, ahogy 
kell, annak ellenére, hogy még a ta

valyi formájától messze van. Eddig 
mondhatni egy nemzeti katasztrófa 
volt a játéka, ami érthető is, mivel öt 
év után hagyta ott szülővárosát és 
nevelőcsapatát, a Suceavát” – mond
ta Caba.

Az EHFkupa második köré
nek visszavágójára tehát holnap 18 
órától kerül sor a székelyudvarhelyi 

sportcsarnokban. A továbbjutó pe
dig majd október 18án tudja meg 
a harmadik fordulós ellenfelét, 
ahol csatlakoznak a mezőnyhöz a 
Bajnokok Ligája selejtezőit elbu
kó gárdák.

Három SZKC-játékos 
a válogatottban
A Székelyudvarhelyi KC címé

re három behívó is érkezett a Ro
mán Kézilabdaszövetségtől. Ez 
alapján három udvarhelyi játékost 
behívtak a román válogatottba. Az 
elkövetkező időszakban egy felké
szülési tornát és vbselejtezőket 
rendeznek. Vasile Stângă szövet
ségi kapitány két keretet alakított 
ki. Az A válogatottba Mihalcea 
Andreit és Florea Gabrielt sorolta, 
míg a Bben Tálas Huba játékára 
számít. A tréner ezután jelöli ki 
azokat a játékosokat, akikre számít 
a vbselejtezőkön. A román keret 
október 18–25. között Izvorani
ban edzőtáborozik, 28–30. kö
zött Piatra Neamţon rendezik a 
Kárpátkupát (ellenfelek Jordánia 
és Ukrajna), majd november 2án 
idegenben, 5én pedig hazai kör
nyezetben játszik Luxemburggal a 
nemzeti együttes.

A Bákó elleni győzelem önbizalmat adhat az SZKC-nak Fotó: Balázs attila
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Sport

Hétvégi sportműsor

Vlad Caba: „Továbbjutás a cél”

Labdarúgás
Liga I., 10. forduló: ma: Buka

resti Rapid – CS Mioveni (19, Digi 
Sport), Galaci Oţelul – Astra Ploieşti 
(21.30, Digi Sport); holnap: Sportul 
Studenţesc – Marosvásárhelyi FCM 
(15, Dolce Sport), Petrolul Ploieşti 
– Nagyszebeni Akarat (18, Digi 
Sport), Concordia Chiajna – Ko
lozsvári CFR (21.30, Digi Sport); 
vasárnap: Kolozsvári U – Brassói FC 
(19, Digi Sport), FC Vaslui – Steaua 
(21.30, Digi Sport); hétfő: Pandurii 
Târgu Jiu – Medgyesi Gaz Metan 
(18, Digi Sport), Ceahlăul Piatra 
Neamţ – Dinamo (20, Antena 1).

OTP Bank Liga, 12. fordu-
ló: holnap: Debrecen – Győr (16), 
Videoton – Kecskemét (18.30), 
Diósgyőr – Pécs (19), Kaposvár – 
Honvéd (19), Paks – Haladás (19), 
Siófok – Vasas (19); vasárnap: UTE 
– ZTE (17, M1), Pápa – FTC (19).

Országos utánpótlás-bajnok-
ság, 7. forduló, vasárnap: U18: 
Medgyesi Gaz Metan – Csíkszere
dai VSK (12); U16: Medgyesi Gaz 
Metan – Csíkszeredai VSK (14).

Megyei bajnokság, 8. fordu ló: 
holnap: Csíkszeredai VSK – Szé kely
udvarhelyi Roseal (16), Szentegyházi 
Vasas – Homoródalmási Homoród 
(16); vasárnap: Csíkszentmihályi 
Törekvés – Maroshévízi–Salamási 
Tu domány (16), Gyimesfelsőloki 
SE – Szé kelykeresztúri Egyesülés 
(16). A Csíkcsicsói KSE – Parajd 
ta lálkozón a vendégek nem tudnak 
megjelenni, a mérkőzést 3–0 arány
ban veszítik.

Kosárlabda
A román bajnokság 3. forduló-

ja: ma: Csíkszeredai Hargita Gyön
gye KK – Poli Iaşi (18), Temesvár – 
Nagyvárad (18); holnap: Craiova – 
Rovinari (17), Dinamo – Piteşti (18, 
TVR1), Ploieşti – Otopeni (20.15); 
vasárnap: Bukaresti CSM – Kolozs
vár (18.30), Medgyes – Marosvásár

hely (20, Digi Sport). A Nagyszeben 
– Giurgiu találkozót elhalasztották.

Kézilabda
EHF-kupa, 2. kör: holnap: Szé

kelyudvarhelyi KC – Fivers (18, első 
mérkőzésen: 28–32).

Bajnokok Ligája, 3. forduló, 
férfiak: holnap: Atlético Madrid – 
Veszprém (21, B csoport), Pick Sze
ged – Ademar Leon (17, D csoport). 
A Konstanca – Koper mérkőzés teg
nap este lapzárta után ért véget.

Bajnokok Ligája, 3. forduló, 
nők: holnap: Itxako – Oltchim (20, 
D csoport, Digi Sport).

Országos utánpótlás-bajnok-
ság. Ifi I, lány, F csoport: vasárnap: 
Marosvásárhelyi LPS – Csíkszeredai 
VSK (11).

Jégkorong
MOL Liga: péntek: HSC Csík

szereda – Miskolci Jegesmedvék 
(19), Brassói Corona Fenestela 68 
– Dab.Docler (19), Sapa Fehérvár 
AV19 – Ferencváros (20); vasárnap: 
Steaua – Miskolc (17.30), HSC 
Csíkszereda – Dab.Docler (19), Fe
rencváros – Újpest (19).

Román bajnokság: szombat és 
vasárnap: ISK–HSC Csíkszereda 
Farm – Sportul Studenţesc (16.30, 
illetve 12.30), Gyergyószentmiklós 
– Galaci Dunărea (18, illetve 11).

Autó- és motorsport
A Forma–1es Koreai Nagydíj 

időmérő edzését holnap reggel 8, 
a futamot vasárnap reggel 9 órától 
rendezik, mindkét eseményt élőben 
adja a Digi Sport 1 és az RTL Klub.

A gyorsaságimotorosvilág baj
nokság soron következő futamá
nak, az Ausztrál Nagydíj időmérőit 
holnap reggel 6, a futamokat vasár
nap reggel 5 órától rendezik. Szom
bat reggel a Digi Sport 3, vasárnap 
pedig a Digi Sport 1 közvetíti élő
ben az eseményeket.

Hírek röviden
Sorsoltak a pótselejtezőre
Tegnap délután kisorsolták a 

2012es labdarúgó Európabajnok
ság pótselejtezőinek párosítását. A 
slágerösszecsapásnak a Portugália 
– Bosznia harc számít majd, a két 
csapat ugyanis már a 2010es világ
bajnoki pótselejtezőn is összekerült 
egymással. Ezenkívül Törökország 
– Horvátország, Írország – Észtor
szág és Csehország – Montenegró 
párharcot rendeznek majd. A pót
selejtezők első mérkőzését a nem 
kiemelt csapatok otthonában ren
dezik november 11/12én, a vissza
vágókat november 15én bonyolít
ják. Ha szükséges, a visszavágó után 
hosszabbítással, majd tizenegyesek 
döntik el a kijutó kilétét.

Új játékos a Dab-nál
és a Steauánál
A kanadai Shawn Snider, a szlo

vák Peter Sevela és a vajdasági Sza
bados Róbert után megérkezett a 
Dunaújvárosi Dab.Docler negyedik 
légiósa is. A 31 éves szlovák center, 
Jozef Mihalik egy hónapos próba
játékkal kezd a több sorozatban is 
versenyző Acélbikáknál. A Bukares
ti Steaua Rangers csapata is tovább 
erősített. A fővárosi gárda leigazolta 
a 21 éves szlovák Filip Brinckot, aki 
csatárposzton vethető be.

Megyei labdarúgás
Tegnap délután rendezték a 

me gyei labdarúgóbajnokság 7. 
fordulójából elhalasztott Szé kely
udvarhelyi Roseal – Szé kely ke resz
túri Egyesülés mérkőzést. Ered-
mény: Székely udvarhelyi Roseal 
– Székely keresz túri Egyesülés 3–3.

Kosárlabda-oktatás
Kosárlabdaoktatás 7–11 éves 

lányoknak. Érdeklődni, jelentkezni 
folyamatosan lehet Endes Tündénél 
a következő telefonszámon: 0743–
014386 vagy a tundeen@gmail.
com email címen.


