
Tavaly a nyolcaddöntőben 
már kiesett a Futsal Klub, 
nagy  meg lepetésre  a  

Concordia Chiajna búcsúztatta 
a csapatot. A 2014–15-ös szezon-
ban házigazdája volt a Román 
Kupa első négyesdöntőjének, 
a városi sportcsarnokban ren-
dezett elődöntőben az FK alul-
maradt a Marosvásárhelyi 
City’usszal szemben. Egy évvel 
korábban, a 2013–14-es kiírás-
ban is az elődöntőig jutott a csa-
pat, akkor a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi Futsal kettős győzelem-
mel búcsúztatta az FK-t. Az ud-
varhelyi teremlabdarúgás még 
nem ünnepelt kupagyőzelmet.

A csapat már vasárnap elin-
dult Temesvárra. Jakab Zoltán, 
az FK edzője elmondta, hogy a 
keretben mindenki egészséges, 
Szécsi Barna kihagyta az utol-

só edzést, ám a tréner remé-
nyei szerint játszani fog a mér-
kőzésen.

„Nehéz ellenféllel fogunk ta-
lálkozni. Úgy néz ki, hogy jelen-
leg a dévai keret a legerősebb 
az országban. Mi jól ismerjük, 
és az a célunk, hogy búcsúztas-
suk őket, döntőt akarunk ját-
szani. Ha előre tekintünk, nagy 
kihívás két nap alatt legyőz-
ni Dévát, és a döntőben majd 
több mint valószínű, Temes-
várt. Mi megpróbálunk min-
dent, és biztos vagyok benne, 
hogy tisztességesen helyt ál-
lunk. A négyesdöntőbe a leg-
jobb csapatok jutottak be, most 
bebizonyíthatjuk, hogy az is va-
gyunk” – tette hozzá az edző.

A Román Kupa második for-
dulójában csatlakozott a so-
rozathoz a két együttes, Dé-

va a Luceafărul Buzău (6–13), 
míg  az  FK a  Csíkszeredai  
Imperial Wet csapatát ejtette 
ki (1–9). A negyeddöntőben az 
FK újabb másodosztályos csa-
pattal találkozott, a Segesvári 
Pro Tineret ellen 14–1-re nyert. 
Dévának sokkal keményebb el-
lenfele volt, az alapszakaszt je-

lenleg vezető Galaci Unitedot 
6–1-re verte.

Az FK Székelyudvar hely 
te  hát az előző két Román Ku-
pa győztesével, a Dévai Au to-
bergamóval mérkőzik 17.30-tól, 
míg 20 órától a második számú 
eséllyel induló Marosvásárhelyi 
City’us a házigazda Temesvári 

Informaticával találkozik. Mind-
két elődöntőt a Futsal Romania 
Facebook- és Youtube-oldalán 
lehet élőben megtekinteni. A 
párharcok nyertesei kedden 20 
órától játszanak a döntőben, az 
összecsapást a Digi Sport 2 élő-
ben közvetíti.
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Mindenki bevethető az FK keretében

Déván át vezet az út a döntőbe
A temesvári Constantin Jude Sportcsarnok-

ban rendezik meg a teremlabdarúgó Ro-

mán Kupa négyesdöntőjét, az első elődöntő-

ben a Futsal Klub Székelyudvarhely a Dévai 

Autobergamóval találkozik ma 17.30-kor, a má-

sik ágon a házigazda Temesvári Informatica és 

a Marosvásárhelyi City’us meccsel.

Sportesemények a televízióban
13.00 Curling, női világbajnokság, Peking, Kína, csoportkör: Kanada–Svájc 
(Eurosport 1)
16.45 Országúti kerékpár, Katalán Körverseny, Spanyolország, 1. szakasz 
(Eurosport 1)
18.00 Férfi kézilabda, Bölények Ligája, 24. forduló: 
Székelyudvarhelyi KC–Bukaresti Dinamo (Digi Sport 2, Dolce Sport 2)  
18.00 Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, alsóház, 2. forduló: 
Temesvári ACS Poli–FC Voluntari (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)
19.00 Férfi kosárlabda, Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház, 3. forduló: 
Galaci Phoenix–SCM U Craiova (Digi Sport 3)
19.00 Jégkorong, MOL Liga, döntő, 4. mérkőzés: 
MAC Budapest–DVTK Jegesmedvék (M4 Sport)   
20.30 Labdarúgás, 1. Liga, rájátszás, alsóház, 2. forduló: 
Pandurii–Jászvásári Poli (Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV)
21.15 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Union Berlin–Nürnberg (Eurosport 2)

Pénteken a svájci Nyonban ki-
sorsolták a labdarúgó Bajnokok 
Ligája negyeddöntőjének páro-
sításait. Két csúcspárharcot is 
rendeznek: a Bayern München 
a Real Madriddal, a Juventus a 
Barcelonával találkozik.

A címvédő királyi gárda leg-
utóbbi három találkozásuk-
kor legyőzte a bajor együttest, 
köztük a 2013–14-es idény elő-
döntőjének mindkét mérkőzé-
sén, amikor a Bayern jelenle-

gi szakvezetője, Carlo Ancelotti 
ült a spanyolok kispadján. Szin-
tén izgalmasnak ígérkezik a 
Juventus és a Barcelona párhar-
ca: a két csapat a 2015-ös finálé-
ban találkozott, akkor 3–1-re a 
katalánok diadalmaskodtak. Az 
Atlético Madrid a Leicester City-
vel mérkőzik a négy közé jutá-
sért, s mindkét korábbi európai 
kupapárharcukban legyőzte a 
jelenlegi angol bajnokot, amely 
először szerepel a Bajnokok Li-

gájában. A Borussia Dortmund 
és az AS Monaco először mér-
kőznek meg egymással. Az első 
mérkőzéseket április 11-én és 
12-én, a visszavágókat egy hét-
tel később, április 18-án és 19-
én rendezik.

Bajnokok Ligája, negyeddön-
tő: Atlético Madrid–Leicester 
City, Borussia Dortmund–AS 
Monaco, Bayern München–Real 
Madrid, Juventus Torino–FC 
Barcelona.

Pitești-en rendezett selejtező-
tornán vettek részt március kö-
zepén a székelyudvarhelyi Isko-
lás Sportklub ifjúsági 1-es kor-
osztályú (18–20 éves) birkózói. 
Bodrogi Csaba edzőtől megtud-
tuk, hogy mind a tizenkét bene-
vezett sportoló bejutott az orszá-
gos bajnokság döntőjébe, ami áp-
rilis 8–10. között Craiován lesz. 

„Vegyes volt a fiúk teljesítmé-
nye, ez egy jó erőfelmérő volt a 
döntő előtt. Messzemenő követ-
keztetéseket nem tudunk levon-
ni, hiszen nem volt nagy tét. An-
nak ellenére, hogy Pitești-en ott 
volt az egész országos mezőny, 
többen is kímélték magukat” 
– mondta Bodrogi Csaba, aki 
László Szabolcs és Katona Lász-

ló edzőkkel közösen készítette 
fel a fiatalokat. 

Az ISK a verseny végén hat do-
bogós helyezéssel zárt: Gergen 
Zoltán (96 kg) 1. hely, Gronic 
Eduard (84 kg) 2. hely, Józsa 
Sándor (50 kg) 2. hely, Molnos 
Norbert (66 kg) 2. hely, Deák 
Krisztián (50 kg) 3. hely, Laiber 
Engelhard (120 kg) 3. hely.

Csúcspárharcok a BL-ben

Jól sikerült a főpróba

Déván kikapott, hazai pályán döntetlent játszott mai ellenfelével az FK

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Hagiék legyőzték a Steauát

Folytatódott a román labdarúgó 1. Liga rájátszása. A második for-
duló szombat esti mérkőzésén Gheorghe Hagi csapata, a Viitorul 
Ovidiu 3–1-re legyőzte a Bukaresti Steauát, és átvette a vezetést. 
Nyert a Kolozsvári CFR is, és harcban van a dobogós helyezésért. 
Felsőház (1–6. helyek), 2. forduló: Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu 
3–2 (2–1), gólszerzők Păun (15.), C. Deac (45+1.), Omrani (72.), 
illetve Ioniţă II. (3.), Săpunaru (90.); Viitorul Ovidiu–Bukares-
ti Steaua 3–1 (0–0), gólszerzők Coman (46.), Morar (56.), Casap 
(74.), illetve Alibec (80.). A Bukaresti Dinamo–Craiovai U mérkő-
zés lapzárta után fejeződött be. Alsóház (7–14. hely): Marosvásár-
helyi ASA–Concordia Chiajna 2–1 (1–0), gólszerzők Mureșan (11., 
büntetőből), Ciolacu (87.), illetve V. Alexandru (84.). A Medgyesi 
Gaz Metan–FC Botoşani találkozó lapzárta után fejeződött be, a 
Temesvári Poli–FC Voluntari (18) és a Zsilvásárhelyi Pandurii–
Jászvásári Poli (20.30) összecsapásokat ma rendezik. A mérkőzé-
seket a DigiSport, a DolceSport és a Look Plus tévéadók közvetí-
tik élőben.

Egy órán belül kétszer dőlt meg a világcsúcs

Robert Johansson 252 méterre szállt a férfi síugrók vikersundi sí-
repülő-csapatversenyén szombaton, ezzel megdöntötte a világ-
csúcsot. Csakhogy nem sokáig birtokolta ezt az eredményt, mert 
szűk egy óra múlva jött Stefan Kraft, és megtoldotta másfél mé-
terrel, 253,5 méterre szállt az osztrák. A versenyt aztán a norvé-
gok nyerték meg, mégpedig a világbajnok lengyel csapat előtt, az 
osztrákoknak meg kellett elégedniük a harmadik hellyel. A csapat-
verseny végeredménye: 1. Norvégia 1572.6 pont, 2. Lengyelország 
1538.6, 3. Ausztria 1465.4.

A labdarúgó Európa Li-
ga pénteki sorsolásán kide-
rült, hogy a negyeddöntőben 
a román válogatott játékoso-
kat (Alexandru Chipciut és 
Nicolae Stanciut) foglalkoz-
tató belga Anderlecht az an-
gol Manchester United csapa-
tát kapta ellenfélnek, a másik 
belga csapat, az Astra Giurgiut 
kiejtő KRC Genk a spanyol 
Celta Vigóval küzd az elődön-
tőbe jutásért. A további két pár-
harcban a holland Ajax Amsz-
terdam a német Schalkéval, 

az Olympique Lyon a török 
Besiktassal játszik. Az első 
mérkőzéseket április 13-án, a 
visszavágókat egy héttel ké-
sőbb, április 20-án rendezik.

Európa Liga, nyolcaddöntő, 
visszavágók: Besiktas–Olim-
piakosz 4–1 (2–1), továbbjutott: 
a Besiktas 5–2-es összesítés-
sel; Genk–Gent 1–1 (1–0), tj.: a 
Genk 6–3-mal; Krasznodar–
Celta Vigo 0–2 (0–0), tj.: a Celta, 
kettős győzelemmel, 4–1-gyel; 
Ajax–FC Köbenhavn 2–0 (2–
0), tj.: az Ajax 3–2-vel; Man-

chester United–FK Rosztov 
1–0 (0–0), tj.: az MU 2–1-gyel; 
Anderlecht–APOEL Nicosia 
1–0 (0–0), tj.: az Anderlecht, 
kettős győzelemmel, 2–0-val; 
Mönchengladbach–Schalke 2–2 
(2–0), tj.: a Schalke 3–3-mal, 
idegenben szerzett több góllal; 
Roma–Lyon 2–1 (1– 1), tj.: a Lyon 
5–4-gyel.

A negyeddöntők párosítása: 
RSC Anderlecht–Manchester 
United, Celta Vigo–KRC Genk, 
Ajax Amszterdam–Schalke 04, 
Olympique Lyon–Besiktas JK.

Anderlecht–Manchester az Európa Ligában




