
A Székelyudvarhelyi KC férfi-ké-
zilabdacsapat fennállása óta a 
legnagyobb sikerét aratta azzal, 
hogy a hétvégén sikerült kiejte-
nie az EHF-kupa harmadik kö-
rében a norvég bajnok Haslum 
HK együttesét. Ma sorsolnak. A 
szakvezetés és a játékosok az el-
lenfél választásában nem jutottak 
egyezségre.
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Vannak a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapatá-
ban olyan játékosok, akik 

az EHF-kupa nyolcaddöntőjében 
akár a Bajnokok Ligája tavalyi 
négyes döntőjének egyik részt-
vevőjét, a Löwent is szívesen lát-
nák ellenfélül. A hétvégi bravúros 
mérkőzésekkel, amikor is a Vlad 
Caba által dirigált SZKC kiejtette 
az EHF-kupa harmadik körében 
a norvég bajnok Haslum HK-t, 
a klub történetének legnagyobb 
sikerét érték el a játékosok, illetve 
a szakvezetés. A páros találkozó 
után a játékosok, a szakvezetés, il-
letve a szurkolók figyelme ma már 
Bécs felé irányul, ahol 13 órától 
kisorsolják a nyolcaddöntőbeni 
ellenfelet. Az SZKC ezen körben 
már csak neves ellenfelekkel ke-
rülhet össze.

A hétvégi mérkőzések után a 
szakvezetést, illetve a játékosokat 
kérdeztük a Haslum elleni összecsa-
pásról, illetve a mai sorsolásról.

Vezetők és játékosok
értékelései
Benedek Árpád Csaba ügyve-

zető igazgató: „Nagy teljesítmény-
nek könyveljük el, mivel a klub 
fennállásának legnagyobb sikere ez 
a továbbjutás. A játékosok mellett 
kiemelném a szurkolókat is, akik 
fergeteges hangulatot csináltak. Lát-
szott, hogy ez a norvég bajnokcsapat 
egy más kultúrából érkezik, hiszen a 
székely himnusz alatt ők is fegyelme-
zetten végighallgatták azt. A továb-
biakban szeretném, ha ezt a jó for-
mát át tudnánk menteni a bajnoki 
találkozóra is. Hétvégén már nehéz 
meccsünk lesz itthon a Pandurii el-
len. A sorsolással kapcsolatban meg-
jegyzem, hogy ez nem kívánságmű-
sor. Mindegy, hogy kivel kerülünk 
össze, mert olyan csapatot fogunk 
kapni, amely minőségi kézilabdát 
fog játszani. Kiemelném, hogy a so-
rozatban messze magasan a Löwen a 
legismertebb, egyetemben a címvé-
dő Göppingennel. Személy szerint 
az izraeli, a szlovák vagy a portugál 
csapatot szeretném ellenfélül.”

Vlad Caba edző: „Összességé-
ben tekintve hatalmas eredményt 
értünk el, hiszen a norvég bajnokot 
ejtettük ki. Tudni kell, hogy a norvég 
bajnokság és a válogatott is előrébb 
jegyzett, mint a román, így ennek 
fényében is kell nézni a párharcot és 
az elért eredményt. A csapat bebizo-
nyította, hogy ha teljes odaadással és 
a megfelelő fegyelemmel játszunk, 
akkor el tudjuk érni céljainkat. Más 

szempontból az is figyelemre méltó, 
hogy ez a klub hat évvel ezelőtt még 
a másodosztályban játszott, most pe-
dig az EHF-kupa legjobb 16 csapata 
között van. Ezt az eredményt nem le-
hetett volna elérni a megfelelő mun-
ka és a biztos anyagi háttér nélkül, 
ami Verestóy Attila elnök áldozatos 
támogatásának köszönhető. A mai 
sorsolással kapcsolatban elmond-
ható, hogy mindegy, kivel kerülünk 
össze, hiszen itt már nincs könnyű 
ellenfél. Talán az izraeli Maccabi 
Srugo Rishon Lezion, a portugál FC 
Porto Vitalis és a szlovákiai Eperjes 
tűnik elfogadhatóbbnak, de ők is 
nagyon erősek. A többi gárda Baj-
nokok Ligája-szintű csapat.”

Tálas Huba beállós: „Nagyon 
örvendek, hogy sikerült kiharcol-
nunk a továbbjutást. Külön öröm, 
hogy a legutóbbi bajnokihoz képest, 
amikor Ploieşti ellen döntetlent ját-
szottunk, talpra tudtunk állni. A 
párharcot szerencsére sikerült már az 
első mérkőzésen eldönteni, így a má-
sodik már formaság volt. A magam 
részéről igyekszem a továbbiakban is 
minél jobban a csapat hasznára len-
ni. Hogy kit szeretnénk a következő 
fordulóban? Nehéz lesz, mivel itt 
már nincsenek könnyű csapatok.”

Varó Lajos kapus: „Nagyon jó 
mérkőzéseket sikerült játszanunk. 
A csapat összességében jól teljesített. 
Mindkét találkozón inkább a má-
sodik félidőben voltunk jobbak. Én 
még nem épültem fel teljesen, most 
is fáj a lábam, de örvendek, hogy 

a csapat hasznára tudtam lenni. A 
következő fordulóban nem tudom, 
hogy ki volna az ideális ellenfél. 
Szeretnénk még egy kört menni, 
így jó volna, ha gyengébb ellenfél-
lel sorsolnának össze. De hát erről 
is megoszlik a vélemény: van, aki 
kemény ellenfelet akar, például a 
Löwent, de van, aki könnyebb ve-
télytársat. Mindenesetre nem lesz 
könnyű.”

Ma sorsolnak
Ma 13 órától Bécsben sorsolják 

ki a nyolcaddöntő párosításait. Az 
SZKC a második kalapból várja a 
sorsolást. A nyolcaddöntőbe jutott 
csapatok és a kiemelések: 1. kalap: 
Nordsjaelland, Skjern (dánok), 
Granollers (spanyol), Saint Raphael 
Var Handball (francia), Göppingen, 
Magdeburg (németek), Gorenje 
Velenje (szlovén), Eskilstuna Guif 
(svéd); 2. kalap: SZKC, Eperjes 
(szlovákiai), Dinamo Minszk (fe-
hérorosz), Nasice (horvát), Dun-
kerque (francia), Löwen (német), 
Maccabi Srugo Rishon Lezion (iz-
raeli), FC Porto (portugál).

Caba véleménye: „A két német 
csapat, a Magdeburg és a Göppingen 
nagyon erős, jó lenne elkerülni őket, 
akárcsak a spanyol Granollerst, ame-
lyet többször is láttam a televízióban. 
Bátran kijelenthetjük, komoly játék-
erőt képviselnek, úgyszintén a Saint 
Raphael, amelyik jelenleg harmadik 
helyen áll a francia pontvadászat-
ban. A többi csapatot nem ismerem, 
viszont ezen a szinten már csak erős 
ellenfeleket hozhat a sors.”

Sport

Mihalceának (5, fehérben) oroszlánrésze volt abban, hogy az SZKC az első mérkőzést 11 góllal hozni tudta Fotó: Balázs attila
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> Kézilabda-vb. Kétgólos győzelem-
mel mutatkozott be a román női kézilab-
da-válogatott a Braziliában zajló világ-
bajnokság C csoportjában Tunézai ellen. 
Eredmények. A csoport: Montenegró – 
Izland 21–22, Norvégia – Németország 
28–31, Angola – Kína 30–29, Németor-
szág – Montenegró 24–25, Kína – Nor-
végia 16–43, Izland – Angola 24–28. 3. 
forduló, ma: Montenegró – Angola (19), 
Norvégia – Izland (21.15), Németország 
– Kína (23.30). B csoport: Kazahsztán – 
Ausztrália 37–9, Oroszország – Dél-Ko-
rea 36–22, Hollandia – Spanyolország 
27–34, Dél-Korea – Kazahsztán 31–19, 

Spanyolország – Oroszország 22–28, 
Ausztrália – Hollandia 15–53. 3. fordu-
ló, ma: Oroszország – Ausztrália (19.45), 
Kazahsztán – Hollandia (22), Dél-Korea 
– Spanyolország (00.15). C csoport: 
Brazília – Kuba 37–21, Románia – Tu-
nézia 30–28, Franciaország – Japán 41–
22. Lapzárta után ért véget: Kuba – Ro-
mánia, Tunézia – Franciaország, Japán 
– Brazília. D csoport: Svédország – Ar-
gentína 36–10, Dánia – Uruguay 37–11, 
Horvátország – Elefántcsontpart 36–20. 
Lapzárta után ért véget: Elefántcsontpart 
– Svédország, Argentína – Dánia, Uru-
guay – Horvátország.

> Il Calcio. Az olasz labdarúgó-baj-
nokság 14. fordulójában: Ganoa – AC 
Milán 0–2, Inter – Udinese 0–1, Napoli 
– Lecce 4–2, Catania – Cagliari 0–1, Bo-
logna – Siena 1–0, Chievo – Atalanta 0–0, 
Fiorentina – AS Róma 3–0, Juventus – 
Cesena 2–0, Parma – Palermo 0–0. A Lazio 
– Novara találkozó tegnap este lapzárta 
után ért véget. Az élmezőny: 1. Juventus 29 
pont, 2. Milan 27, 3. Udinese 27.

> Bundesliga. A német élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában 
a Schalke hazai pályán 3–1-re legyőzte 
a sereghajtó Augsburgot, míg Hamburg 

kétgólos sikert aratott a Nürnberg el-
len. Vasárnap esti eredmények: Hamburg 
– Nürnberg 2–0, Schalke – Augsburg 
3–1. Az élmezőny: 1. Bayern 31 pont, 2. 
Dortmund 30, 3. Gladbach 30.

> Ligue 1. A francia élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság 16. fordulójában a 
Bordeaux hazai pályán 2–0-ra legyőzte a 
Nancyt, a PSG és a Lyon egyaránt egy-
gólos sikert aratott. Vasárnap esti ered-
mények: Bordeaux – Nancy 2–0, PSG 
– Auxerre 3–2, Lyon – Toulouse 3–2. 
Az élmezőny: 1. Montpellier 36 pont, 2. 
PSG 33, 3. Lille 31.hí
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VSK-vereségek

A Csíkszeredai VSK ifi III-as 
csapata a hétvégén Fogarason 
lépett pályára az országos ifjú-
sági bajnokság harmadik terem-
tornáján. A VSK csak kilenc 
játékossal tudott elutazni, mivel 
többen megbetegedtek a torna 
előtt. A hiányzók ellenére a lá-
nyok ezúttal sem vallottak szé-
gyent, még akkor sem, ha min-
den mérkőzésüket elveszítették. 
Eredmények: VSK – Medgyesi 
ISK 16–17, VSK – Segesvári 
ISK 20–40, VSK – Nagysze-
beni ISK 7–26, VSK – Sepsi-
szentgyörgyi ISK 13–23, VSK 
– Fogarasi ISK 16–29.

biAtLon

Jól szerepeltek
a lányok

Öestersundban – Svédor-
szág – elkezdődött a bi-
atlon világkupa 2011–

2012-es idénye. A sorozat első meg-
mérettetésén a romániai versenyzők 
közül a csíkszeredai Tófalvi Éva érte 
el a legjobb eredményeket, meg-
előzve Ferencz Rékát és Luminiţa 
Pişcoranut. Utóbbi versenyző az 
első két számon az egyéniben és a 
sprintben nem tudta kiharcolni a 
jogot, hogy az üldözőszámon el-
induljon. Tófalvi Éva egyéniben az 
52., sprintben a 17., míg az üldö-
zőben a 20. helyet érte el. Ferencz 
Réka egyéniben 74., sprintben a 40., 
míg üldözőben a 46. helyen zárt. 
Tófalvi Éva az elért eredményeinek 
köszönhetően 45 világkupapontot, 
míg Ferencz Réka 1 pontot gyűj-
tött össze.

Eredmények
Nők: egyéni, 15 km: 1. Darja 

Domracheva (fehérorosz), 2. An-
na Maria Nilsson (svéd), 3. Mag-
dalena Neuner (német) ... 52. 
Tófalvi Éva, 74. Ferencz Réka, 
85. Luminiţa Pişcoranu; sprint 
7,5 km: 1. Magdalena Neuner, 
Tora Berger (norvég), 3. Kaisa 
Makarainen (finn) ... 17. Tó-
falvi Éva, 40. Ferencz Réka, 77. 
Luminiţa Pişcoranu; üldöző, 
10 km: 1. Tora Berger, 2. Kaisa 
Makarainen, 3. Magdalena Ne-
unre ... 20. Tófalvi Éva, 46. Ferencz 
Réka.

Férfiak: egyéni, 20 km: Mar-
tin Fourcade (francia), 2. Michal 
Slesinger (cseh), 3. Simon Sch-
empp (német) ... . Gavrila Stefan; 
sprint: 1. Carl Johan Bergman 
(svéd), Tarjei Boe (norvég), 3. 
Emil Hegle Svendsen (norvég) .. 
83. Gavrila Stefan; üldöző, 12,5 
km: 1. Martin Fourcade, 2. Emil 
Hegle Svendsen, Jaroslav Soukup 
(cseh).

A biatlonsorozat továb-
bi programja: december 9–11.: 
Hoch filzen (Ausztria); decem-
ber 15–18.: Annecy- Le Grand 
Bornand (Franciaország); január 
4–8.: Oberhof (Németország); ja-
nuár 11–15.: Nové Mesto (Cseh-
ország); január 19–22.: Antholz-
Anterselva (Olaszország); február 
2–5.: Oslo-Holmenkollen (Nor-
végia); február 10–12.: Kontiolahti 
(Finn ország); március 1–11.: vi-
lág bajnokság, Ruhpolding (Né-
met ország); március 16–18.: Han-
ti-Mansziszijk (Oroszország).


