
A Digi Sport tévétársaság a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labda-csapatának hétvégi Has-
lum elleni EHF-kupa mérkőzését 
sem közvetíti, mint ahogy a má-
sodik kör összecsapását sem 
közvetítette. Közben a norvég 
bajnok, akárcsak az SZKC, hul-
lámvölgyben van.

Csak a helyszínen lehet élőben 
követni a Székelyudvarhelyi 
KC EHF-kupa 3. kör 

mindkét mérkőzését. A Digi Sport 
tévétársaság a végsőkig kivárt, de az-
tán mégsem tűzte műsorra a norvég 
Haslum HK elleni találkozót. Így 
az is eldőlt, hogy a december 3-án 
és 4-én sorra kerülő meccs kezdési 
időpontja mindkét esetben 18 óra. 
A belépők értékesítése most is zaj-
lik, elővételben a székelyudvarhelyi 
Merkúr áruház lottózójában le-
het beszerezni a jegyeket. A Szé-
kelyudvarhelyi KC mindkét talál-
kozót hazai környezetben, a sport-
csarnokban rendezi meg.

A norvég bajnok mutatói
Szombaton és vasárnap a norvég 

Haslum HK lesz a Székelyudvarhelyi 
KC ellenfele az EHF Kupa 3. köré-
ben. A csapat hivatalos honlapjának 
szerkesztői utánanéztek, milyen 

eredményeket produkált az utób-
bi időben a norvég bajnok. Kilenc 
fordulót játszott le eddig a norvég 
első osztályban a Haslum HK: öt 
meccset megnyert, két összecsapása 
döntetlennel ért véget, kettőt pedig 
elbukott, a negyedik helyen áll hazá-
ja pontvadászatában. A legutóbbi öt 
találkozójából csak kettőt nyert, de 
az utóbbi háromból csökkenő for-
mát mutatnak. A legutóbbin veresé-
get szenvedett, azelőtt két meccse is 
döntetlennel zárult. Ma játssza le az 
előrehozott bajnoki meccsét, ezen 
nem lesz könnyű dolga, a listavető 
Elverummal néz farkasszemet. Jól 
teljesítenek viszont a Norvég-ku-
pában, ahol bejutottak a decemberi 
döntőbe.

Az egyik legjobb játékosuk, a 
válogatott tagja, Erlend Mamelund 
megsérült, nagy valószínűséggel nem 
játszik majd hétvégén sem. A csapat 
góllövőlistáját Anders Roe vezeti 44 
góllal, őt követi a 42 találatot jegyző 
Robin Tonnesen, igaz, ő lövi a gárda 
büntetőit (tizenkettőt értékesített).

Most kapcsolódik be az EHF 
Kupa-sorozatba a Haslum HK, a 
Bajnokok Ligája selejtezőkörében a 
második helyen zárt, nagy csatában 
maradt alul a Konstancai HCM 
csoportjában szereplő macedón 
Metalurg Szkopjétól.
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> Európa Liga. Ma az A, B, C, G, H és 
I csoport mérkőzéseivel folytatódik a labda-
rúgó Európa Liga. A mai műsor: A csoport: 
Rubin Kazany – Shamrock Rovers (19), 
Tottenham Hotspur – PAOK (22); B cso-
port: Standard Liege – Hannover 96 (22), 
Vorszkla – FC Köbenhavn (22); C csoport: 
Bukaresti Rapid – Hapoel Tel-Aviv (22, 
ProTV), Legia Warszawa – PSV Eindhoven 
(22); G csoport: Malmö – AZ Alkmaar (20), 
Metaliszt Harkiv – Austria Wien (20); H cso-
port: NK Maribor – FC Bruges (20), Braga 
– Birmingham City (20); I csoport: Rennes 
– Udinese (20), Celtic Glasgow – Atlético 
Madrid (20). Holnap a D, E, F, J, K és L cso-

portok mérkőzéseit rendezik. A műsor: D 
csoport: Vaslui – Lazio (22, ProTV), Sporting 
Lisszabon – Zürich (22); E csoport: Maccabi 
Tel-Aviv – Besiktas (22), Stoke – Dinamo 
Kijev (22); F csoport: Salzburg – PSG (22), 
Athletic Bilbao – Pozsonyi Slovan (22); J 
csoport: AEK Larnaca – Maccabi Haifa (20), 
Schalke – Bukaresti Steaua (20, ProTV); K 
csoport: Twente – Fulham (20), Odense – 
Krakkói Wisla (20); L csoport: Lokomotiv 
Moszkva – Sturm Graz (19), AEK Athén – 
Anderlecht (20).

> Kosárlabda. Hétfő este a Craiova – 
Asesoft mérkőzéssel befejeződött a 10. for-

duló a román férfi-kosárlabda-bajnokságban. 
Eredmények: Kolozsvári U – Politehnica Iaşi 
121:44, Marosvásárhelyi BC – CSŞ Giurgiu 
97:79, BCM U Piteşti – CS Otopeni 87:65, 
Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti CSM 
97:74, Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK 
– Temesvári BC 74:91, Bukaresti Dinamo – 
Nagyszebeni CSU 83:94, Energia Rovinari 
– Nagyváradi VSK 69:95, Craiovai SCM – 
CSU Asesoft Ploieşti 63:75.

> Autósport. Mikulás-kupával dí-
jazott ügyességi autóversenyt szervez 
szombaton a sepsiszentgyörgyi Auto 
Crono Sportklub Csíkszeredában a Ha-

ladás utcai gyakorlópályán. A verseny 12 
órakor kezdődik, nevezni a viadal napján 
10 és 11.45 között a helyszínen lehet. A 
nevezési díj 50 lejbe kerül. A résztvevők-
nek a kijelölt pályát a megadott haladási 
iránynak megfelelően, a legrövidebb idő 
alatt kell teljesíteni. Minden induló mi-
nimum kétszer (létszámfüggő) teljesít-
heti a pályát, és az értékelésbe a legjobb 
idő számít. Egy autóval több versenyző is 
indulhat, de egyszerre csak egy rajtszám 
lehet az autón. A versenyt négy kategóri-
ában (N1: 1400 cm3-ig; N2: 1400–1700 
cm3; N3: 1700 cm3 fölött; nyílt; női) 
szervezik.hí
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Nem közvetítik 
az SZKC–Haslum-meccset

Bírói hibák sokasága a 15. fordulóban

A HAjtómotort A Sportág iránti KöZelSégüK jelenti

A női klubból lett kézilabdacsapat

Alig akadt olyan mérkő-
zés a román labdarúgó-
bajnokság hétvégi, 15. 

fordulójában, amelyen nem a 
játékvezetők döntötték volna 
el a találkozók végkimenetelét. 
Mindegy volt, hogy „kis”, avagy 
„nagy” csapat, a bírók minden-
kit hátrányos helyzetbe hoztak. 
Hatalmas bírói bakinak köszön-
hette a Kolozsvári CFR és a Bu-

karesti Steaua a három pontját, 
akárcsak a Petrolul, a Sportul és 
a Marosvásárhely.

Az eredmények tükrében a 
Dinamo megőrizte négypontos 
előnyét a második Kolozsvári 
CFR ellen, aki kihasználta a Ra-
pid és a Kolozsvári U bukását. Vá-
sárhely hosszú idő után kikerült a 
kieső helyről, miután hétfőn, késő 
este 3–0-ra verte a Chiajnat.

Eredmények: Astra – Ceahlăul 
0–0, Sportul – Vaslui 1–0, Pandurii 
– Rapid 3–0, Steaua – Brassói 1–0, 
Nagyszeben – CFR 0–1, Kolozsvári 
U – Oţelul 1–1, Mioveni – Dinamo 
1–1, Marosvásárhely – Chiajna 3–0, 
Medgyes – Petrolul 0–1.

Az élmezőny: 1. Dinamo 36 
pont, 2. CFR 32, 3. Rapid 31, 4. 
Kolozsvári U 26, 5. Pandurii 25, 
6. Steaua 25.

Vasárnap Székelykeresztúron 
meg kezdődött a Hargita Megyei 
Ké zilabda-Szövetség (HmKSZ) 
által szervezett amatőrök szá-
mára kiírt megyei női kézilabda-
bajnokság, amelybe négy csí ki, 
egy gyergyószéki és négy ud var-
helyszéki együttes nevezett be. ez 
utóbbiak közt találjuk a zetelaki 
csapatot is, melynek megalakulá-
sáról, terveiről, céljairól az együt-
tes játékos-edzőjét, Gagyi Erikát 
kérdeztük.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Bástyának számít az udvar-
hely széki női kézilabdában 
Zetelaka, a község közép-

iskolájának lánycsapata már évek 
óta rendre szállítja a bravúros ered-
ményeket, szinte nincs olyan meg-
mérettetés, ahonnan ne hoznának 
érmeket. A sportág azonban a fel-
nőttek körében is nagy népszerűség-
nek örvend, így nem véletlen, hogy a 
HMKSZ által szervezett, amatőrök 
számára kiírt megyei női kézilab-
da-bajnokságában szereplő kilenc 
együttesből egy éppen Zetelaka szí-
neit képviseli.

A zetelaki együttes múltja egy 
olyan női klubban gyökerezik, 
amelynek tagjai rendszeresen tor-
náztak, de nagyon szerettek volna 
kézilabdázni, ebből született meg a 
kézilabdacsapat. Időközben szinte 
teljesen kicserélődött a tagság, de 
kialakult egy olyan tizennégyes ke-
ret, amely eldöntötte, hogy meg-
méretteti magát a megyei bajnok-
ságban.

A csapat második éve létezik, az 
átlagéletkor 30 év körül van, akad 21 
éves játékos is, de van aki hatvan is 
elmúlt. Hetente kétszer találkoznak, 

2-2 órát edzenek, de kapcsolatuk ma 
már túlhaladt a kézilabdán, a csapat 
igazi baráti, összetartó társasággá ala-
kult, akik szabadidejükben is gyak-
ran együtt vannak.

A csapat élén az alig 24 éves 
Gagyi Erika játékos-edzőt találjuk, 
akinek szinte egész élete a kézlab-
dáról szól. A korai években Tamás 
Zoltán, Mihályfalvi Ernő, Balázsi Il-
dikó és Rigó Béla edzők egyengették 
útjait, a 14-16 éves korosztályban 
országos válogatott volt. 17 évesen 
került a magyarországi Hódmezővá-
sárhelyre, ahol leérettségizett, s négy 
évet játszott a magyar élvonalban. 
Ezt követően a spanyol, szlovák, iz-
landi és ciprusi első osztályban, leg-
utóbb pedig Orosházán játszott az 
NB1 B-ben. Az aktív sportolásról 
még nem mondott le, de úgy dön-
tött, hogy sportolói pályafutásába 
beiktat egy kis pihenőt is, ez idő alatt 
segíti a zetelaki női csapatot.

– Ez a második évünk, s bár 
vannak már sikereink, azért még az 
elején vagyunk, hisz a keretünkben 
olyanok is vannak, akik ezt meg-
előzően soha nem kézilabdáztak. 
Gyakran kérjük meg Tamás Zoltán 
tanár urat, hogy segítsen az edzé-

seken, mert ugyan sokat számít a 
tapasztalatom, de mivel kissé fiatal 
vagyok edzőnek, nem árt, ha olykor 
egy komoly szaktekintély irányít-
ja edzéseinket – mondja Erika. A 
vasárnap kezdődött bajnokságban 
szereplő ellenfelekről nem sokat tud 
mondani, mert a keretek sokat vál-
toztak az utóbbi időben. Úgy véli, 
kell egy-két mérkőzés, hogy felmér-
jék, megyei szinten hol helyezkedik 
el a zetelaki csapat. Amatőr csapat 
lévén, nincsenek könnyű helyzet-
ben, hisz a költségek többségét sa-
ját maguk állják, illetve szerencsére 
akadnak támogatók, vállalkozók, 
akik segítsége sokat számít. 

A sikerek, a jó eredmények ko-
moly motivációval bírnak, de az 
igazi hajtómotort a sportág iránti 
közelségük jelenti. – magyarázza 
Gagyi Erika.

A zetelaki csapat
Zetelaka felnőtt női csapatának 

kerete: Betegh Júlia, Péterfi Éva, 
Lőrincz Réka, Boros Mária, Demény 
Dalma, Lukács Réka, Dakó Emő-
ke, Balázs Zita, Miklós Zsuzsanna, 
Máthé Mónika, Nagy Uzonka, Bol-
dizsár Tímea, Gagyi Erika.


