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Rossz minőségű pályán 
fogadta a  sereghajtó  
Bákói SC az éllovas FK 

Csíkszeredát a 3. Liga 1. cso-
portjában, a csíkiak számára 
hátrányt jelentett a mély tala-
jú pálya, a labda sokszor meg-
tréfálta őket. A vendégek szá-
mos gólhelyzetet kidolgoztak, 
az első gól a 29. percben szü-
letett, amikor egy Soufiane ál-
tal elvégzett szögletrúgás után 
Csonkához került a labda, aki 
a 16-os környékéről szép gólt 
lőtt (0–1). Szünet előtt már 
2–0-ra vezetett az FK, a 42. 
percben az alig 17 éves Tamás 
Nándor lendülhetett a pálya 
közepétől ellentámadásba, a 
tehetséges játékos ellenállha-

tatlan volt, nem érték utol, és 
a kapus mellett a hálóba lőt-
te a labdát. A végeredményt a 
második félidőben csereként 
beálló Nagy Norbert állította 
be, a szintén fiatal játékos a 
16-oson belül kapott jó labdát, 
és nem kegyelmezett (0–3). A 
házigazdák egy percig sem ad-
ták fel a meccset, kiharcoltak 
egy 11-est is, de Nagy Barna, 
az FK kapusa hárította a bün-
tetőt. Az eredmény:

Bákói SC–FK Csíkszere-
da 0–3  (0–2). Gólszerzők: Cson-
ka Bonifác (29. perc), Tamás Nán-
dor (42.) és Nagy Norbert (71.). 
FK Csíkszereda: Nagy Barna 
– Csonka Bonifác (Majzik Ad-
rián, a 85. perctől), Lőrincz Jó-

zsef, Andrei Țepeș, Szabó Gé-
za, Ilyés Róbert (Csűrös Atti-
la, 46.), Cătălin Savin, Györgyi 
Arthur (Nagy Norbert, 69.), Jebari 
Soufiane (Lu kács Zsombor, 60.), 
Tamás Nándor, Bajkó Barna.

Lengyel Roland, az FK 
vezetőedzője: „A kialakí-
tott helyzetek alapján akár na-
gyobb arányú győzelem is le-
hetett volna. Külön kiemelném 
Tamás Nándort, gratulálok a 
mutatott játékához és a góljá-
hoz. A következő fordulóban 
szabadnaposok leszünk, két 
hét múlva pedig újra Bákóban 

játszunk, az ellenfél az élme-
zőnyben tanyázó Aerostar csa-
pata lesz, reméljük – jobb mi-
nőségű pályán.”

További eredmények: 
O l impia  Râmnicu Sărat–
Știința Miroslava 0–2, Atletico 
Vaslui–CSM Pașcani  1–5,  
CSM Roman–Szászhermá-
nyi FC 0–3, Bákói Aerostar–
Avântul Valea Mărului 1–0, 
Sporting Liești–Metalosport 
Galați 1–0 és Barcarozsnyói 
Cetate–Sportul Chișcani 3–1. A 
Székelyudvarhelyi FC csapata 
szabadnapos volt.

A bajnokság végén az öt cso-
portgyőztes feljut a 2. Ligába, a 
13., 14. és 15. helyen végző csa-
patok, illetve az öt csoport leg-
gyengébb 12. helyezettje kiesik.

A következő forduló (már-
cius 24-25.) műsora: Székely-
udvarhely–Bákói Aerostar, 
Paşcani–Roman, Miroslava–
Vaslui, Szász hermány–Bákói SC, 
Valea Mărului–Lieşti, Metalosport 
G a l a ț i – B a r c a r o z s n y ó  é s  
Chişcani–Rm. Sărat. Egységes 
kezdési időpont: 15 óra. Az FK 
Csíkszereda csapata szabad-
napos lesz.

Őrzi első helyét a csíkszeredai focicsapat a 3. Liga 1. csoportjában

Elhozta Bákóból a pontokat az FK

Nem volt szurkolás. Üres lelátók előtt zajlott a bákói meccs

A mérkőzés képe alapján teljesen megérdemelten 

nyert Bákóban az FK Csíkszereda a román labda-

rúgó 3. Liga 18. fordulójában, szombaton délután.

Helyezés/csapatMeccsGyDVGólkülönbségPont
1. FK Csíkszereda17124138–1140
2. Szászhermány17114240–1237
3. Miroslava17112436–2035
4. Bákói Aerostar1794428–1631
5. Vaslui1792636–2429
6. Liești178362 1–1727
7. Roman1783629–3027
8. Rm. Sărat1782724–2026
9. Barcarozsnyó1763820–2221
10. Metalosport Galaţi1653813–2218
11. Valea Mărului16511023–4316
12. Pașcani17411225–4313
13. Székelyudvarhely16331016–4112
14. Chișcani17231212–349
15. Bákói SC*1744927–33–28

Az állás:

* – 44 ponttal büntetve

FORRÁS: FACEBOOK

Az idegenben elért 1–1 után 
a Manchester United hazai pá-
lyán 1–0-ra győzte le az orosz 
Rosztovot, és bejutott a legjobb 
nyolc közé a labdarúgó Eu-
rópa Ligában. Közben a sváj-
ci Nyonban kisorsolták a ne-
gyeddöntőt, ahol a Manchester 
United az Anderlechtet kapta 
ellenfélnek.

Nyolcaddöntő, vissza-
vágók.   Besiktas (török)–
Olympiakosz (görög) 4–1, tovább-
jutott a Besiktas 5–2-es összesí-
téssel.  Genk (belga)–Gent (bel-

ga) 1–1, tj: a Genk 6–3-as ösz-
szesítéssel.  FK Krasznodar 
(orosz)–Celta Vigo (spanyol) 0–2, 
tj: a Celta kettős győzelemmel, 
4–1-es összesítéssel.  Ajax (hol-
land)–FC Köbenhavn (dán) 2–0, 
tj: az Ajax 3–2-es összesítéssel. 

  Manchester United (angol)–
FK Rosztov (orosz) 1–0, tj: a Man-
chester United 2–1-es összesítés-
sel.  Anderlecht (belga)–APOEL 
(ciprusi) 1–0, tj: az Anderlecht 
kettős győzelemmel, 2–0-ás ösz-
szesítéssel.  Mönchengladbach 
(német)–Schalke (német) 2–2, 

tj: a Schalke 3–3-mal, idegen-
ben szerzett több góllal.  Ro-
ma (olasz)–Lyon (francia) 2–1, 
tj: Továbbjutott: a Lyon 5–4-es 
összesítéssel. A negyeddön-
tő műsora: Anderlecht (bel-
ga)–Manchester United (angol), 
Celta Vigo (spanyol)–Genk (bel-
ga), Ajax (holland)–Schalke (né-
met) és Lyon (francia)–Besiktas 
(török). Az első mérkőzéseket áp-
rilis 13-án, a visszavágókat pe-
dig április 20-án rendezik meg. 
A május 24-i döntőnek Stockholm 
lesz a házigazdája.

Anderlecht–MU negyeddöntő

Folytatódott a román labda-
rúgó 1. Liga rájátszása. A 2. for-
duló szombat esti mérkőzé-
sén Gheorghe Hagi csapata, a 
Viitorul Ovidiu 3–1-re legyőz-
te a Bukaresti Steauát, és átvet-
te a vezetést a rangsorban. Íme, 
az eredmények. Felsőház (1-6. 
helyek).  Kolozsvári CFR–
Astra Giurgiu 3–2  (2–1) / gól-
szerzők: Păun (15. perc), C. Deac 
(45.+1) és Omrani (72.), illetve 
Ioniță II. (3.) és Săpunaru (90.)/. 

 Viitorul Ovidiu–Bukares-
ti Steaua 3–1 (0–0) /g: Coman 
(46.), Morar (56.) és Casap (74.), 
illetve Alibec (80.)/.  A Bukares-

ti Dinamo–Craiovai U mérkőzés 
lapzárta után fejeződött be. Al-
sóház (7-14. hely).  Marosvá-
sárhelyi ASA–Concordia 
Chiajna 2–1  (1–0) /g: Mureșan 
(11. , büntetőből) és Ciolacu 
(87.), illetve V. Alexandru (84.)/. 

 A Medgyesi Gaz Metan–
FC Botoşani találkozó lapzár-
ta után fejeződött be, a Temes-
vári Poli–FC Voluntari (18.00 
óra) és a Pandurii Tg. Jiu–
Poli Iaşi (20.30) összecsapá-
sokat pedig ma rendezik. A 
mérkőzéseket a DigiSport, a 
DolceSport és a Look Plus tévé-
adók közvetítik élőben.

Hagiék legyőzték a SteauátVeszített a Vasas

A Vasas 3–2-re kikapott a 
vendég Haladástól a lab-
darúgó OTP Bank Liga 20. 
fordulójából elhalasztott 
és csütörtökön este pótolt 
mérkőzésen. A találkozót 
eredetileg február 18-án 
rendezték volna, de akkor a 
Szusza Ferenc Stadion tala-
ja játékra alkalmatlan volt. 
Az eredmény: Budapes-
ti Vasas–Szombathe-
lyi Swietelsky Hala-
dás 2–3 (0–1). Gólszer-
zők: Ristevski (46. perc) és 
Saglik (83.), illetve Williams 
(25. és 69.), Kovács L. (51.). 

Kikaptak az FK ificsapatai

Az FK Csíkszereda mindkét U17-es korosztályú bajnokságban sze-
replő csapata idegenben játszott hétvégén, és mindkét együttes 
vereséget szenvedett. Az első csapat Temesváron, a második pe-
dig Besztercén kapott ki. Íme, az eredmények. Elit Liga, Nyuga-
ti-csoport, 17. forduló: Temesvári Kiválósági Központ–FK 
Csíkszereda 5–0 (0–0). A következő fordulóban (március 25.) 
az FK a csoportelső Kolozsvári Ardealul együttesét látja vendé-
gül. Ifjúsági OB, 8. csoport, 22. forduló: Besztercei Gloria Ju-
nior–FK Csíkszereda 3–1 (2–1). A vendégcsapat gólszerzője: 
Borbély Roland. A következő fordulóban (március 25.) az FK a Ma-
rosvásárhelyi LPS együttesét fogadja.

Petőfi-kupáért fociztak a csíki diákcsapatok

Pénteken, március 17-én az 5-8. osztályosok közötti megméret-
tetésekkel folyatódott az előző nap elkezdődött teremlabdarúgó 
Petőfi-kupa. Az öt csíkszeredai iskola részvételével (Petőfi Sán-
dor, Nagy Imre, Liviu Rebreanu és Xantus János általános iskolák, 
illetve Nagy István Művészeti Középiskola) megrendezett torna 
második napjának végeredménye: 1. Nagy Imre Általános Iskola, 
2. Nagy István Művészeti Középiskola, 3. Petőfi Sándor Általános 
Iskola. A legjobb kapus címét Janovits Hunor (Nagy Imre), a leg-
jobb játékosét Péter Gergő (Petőfi Sándor), míg a gólkirályi címet 
Szabó Andor (Nagy István) kapta. A kétnapos versenyen több 
mint 100 gyerek lépett pályára az Erőss Zsolt Arénában. A csapa-
tok a két nap alatt 20 mérkőzést játszottak.

Kupaelődöntőben az udvarhelyi futsalcsapat

Ma és holnap rendezik a temesvári Constantin Jude Sportcsarnok-
ban a teremlabdarúgó Románia-kupa négyesdöntőjét. Ma játsszák az 
elődöntőket: 17.30 órától az FK Székelyudvarhely az előző két idény 
győztesével, a Dévai Autobergamóval mérkőzik, 20 órától pedig a Ma-
rosvásárhelyi City’us a házigazda, a Temesvári Informaticával találko-
zik. A párharcok nyertesei kedden 20 órától játszanak a döntőben, az 
összecsapást a Digi Sport 2 élőben közvetíti majd.




