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Mint ismert, a Székely ud-
var helyi KC múlt csütör-
tökön a negyeddöntőben 

hazai pályán büntetőkkel maradt 
alul a mindent eldöntő harmadik 
mérkőzésen, így a Konstancai 
Dél-Dobrudzsa KC jutott be az 
elődöntőbe. Az udvarhelyi együt-
tes így az 5–8. hely valamelyi-
kéért folytatja a harcot, első 
ellenfele a Dunărea Călărași 
lesz. Ebben a szakaszban sem 
változik a versenykiírás, a csata 
az egyik fél két győzelméig tart.

Az alapszakasz végi helyezé-
seknek köszönhetően az SZKC-
nak van pályaelőnye, így az első 
mérkőzést a városi sportcsar-
nokban rendezik szombaton 
18 órától, a második találkozót 
szerdán, április 26-án a bajnok-
ságban 8. helyen zárt Duna-parti 
együttes szervezi. Amennyiben 
szükség lesz harmadik össze-
csapásra, május 13-án rendezik 
Udvarhelyen.

Az alapszakasz során két szo-
ros meccset játszott egymással 
a két csapat. Călărași-on Da Ro-
sa nagyszerű formájának is kö-
szönhetően egy góllal, 25–24-re 

nyert a KC. Udvarhelyen fordu-
latos és izgalmas összecsapást 
láthatott a közönség, a hazaiak 
15 másodperccel a végső sípszó 
előtt egyenlítettek, a végered-
mény 32–32 lett.

Az SZKC vezetősége felhív-
ja a szurkolók figyelmét, hogy 
a rájátszás mérkőzéseire az All 
Access- és a VIP-bérletek érvé-
nyesek, az ALAP nem. A belépők 
10 (diákoknak és nyugdíjasok-
nak), illetve 12 lejbe kerülnek. 
Jegyeket elővételben pénteken 
16–19 óra között lehet vásárol-
ni a sportlétesítmény kasszájá-
nál, amely a meccsnapon másfél 
órával a kezdő sípszó előtt nyit.

Kuzmanoszki ül le a kispadra

Ahogy várható volt, ebben 
az idényben nem lesz új veze-
tőedzője az SZKC-nak, a klub 
szakmai stábja a játékosok-
kal egyeztetve arra az elha-
tározásra jutott, hogy a nyári 
szünetig hátralévő feladatokat 
a csapat eddigi másodedzője, 
Goran Kuzmanoszki látja majd 
el. A héten már a macedón játé-

kos irányította az edzéseket, és 
szombaton ha szükséges, pá-
lyára lép, vagy a kispadról irá-
nyítja társait. Vlad Caba múlt 
héten nyújtotta be lemondá-
sát, miután zsinórban harma-
dik évben sem tudott csapatával 
túllépni a negyeddöntőn. A te-
mesvári szakember hét és fél év 
után távozott az SZKC-tól.

A Tordai Potaissa bejutott a 
Challenge Kupa elődöntőjébe, 
szombaton Izlandon, a Valur 
otthonában lép pályára, így a 
Bukaresti CSM elleni elődöntő 
első mérkőzését május 10-ére 
halasztották.

Férfi kézilabda Bölények Li-
gája, rájátszás, az 5–8. helyért, 
első mérkőzés: Székelyudvar-

helyi KC–Dunărea Călărași 
(szombat, 18), HC Vaslui–Te-
mesvári Poli (szombat, 18.30). 
Elődöntő, első mérkőzés: Bu-
karesti Dinamo–Konstancai 
Dél-Dobrudzsa KC (péntek, 20, 
Digi Sport, Dolce Sport), Tordai 
Potaissa–Bukaresti CSM (má-
jus 10.).
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Tét nélkül a folytatásban

Kuzmanoszkival zárják az idényt
Folytatódik a férfi kézilabda-bajnokság rájátszá-

sa, a Székelyudvarhelyi KC az 5–8. helyekért kiírt 

párharcokban folytatja. Csütörtökön délelőtt 

kiderült, hogy a távozó Vlad Caba vezetőedző 

helyét az idény végéig a csapat másodedzője, 

Goran Kuzmanoszki veszi át.

Ha szükség lesz rá, akkor pályára is lép, de inkább az edzői feladatokra koncentrál a macedón irányító

A teremlabdarúgó 1. Liga ne-
gyeddöntőjének második mér-
kőzésén, vasárnap 18 órakor 
a címvédő Marosvásárhelyi 
City’ust fogadja a Futsal Klub 
Székelyudvarhely a városi 
sportcsarnokban. A csapatnak 
egy sikerre van szüksége ah-
hoz, hogy bejusson a rájátszás 
elődöntőjébe.

A kedden Marosvásárhe-
lyen rendezett első mérkőzé-
sen mindkét együttes rengeteg 
helyzetet kidolgozott, a győztes 
kiléte azonban csak a hajrában 
dőlt el, az FK 3–1-re nyert. Az 
alapszakaszban is az udvarhe-

lyi csapat nyerte a találkozókat, 
hazai pályán 9–2-re, idegenben 
9–5-re győzött.

„Megváltoztak az erőviszo-
nyok, most már mi vagyunk az 
esélyesei a Marosvásárhelyi 
City’us elleni mérkőzéseknek. 
Nagyon akarjuk a győzelmet, 
hogy már vasárnap lezárjuk a 
párharcot, így több időnk ma-
radna pihenni és felkészülni 
az elődöntőre. Sérültünk, el-
tiltottunk nincs, a legerősebb 
kerettel készülünk a mérkő-
zésre” – mondta Jakab Zoltán, 
az FK edzője. Jegyeket elővé-
telben a sportcsarnok kasszá-

jában lehet vásárolni pénteken 
16–18, illetve szombaton 15–17 
óra között.

Teremlabdarúgó 1. Liga, ráját-
szás, negyeddöntő, első mérkő-
zés: Jászvásári CSM Poli–Dévai 
Autobergamo 0–5 (0–2), Ma-
rosvásárhelyi City’us–Futsal 
Klub Székelyudvarhely 1–3 (0–
1), Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
Futsal–Galaci United 3–7 (0–4), 
Dunărea Călărași–Temesvári 
Informatica 0–6 (0–2). Második 
mérkőzés: vasárnap 18 órá-
tól FK–City’us, Galac–Sepsi 
Futsal, Déva–Jászvásár; hétfőn 
18 órától Temesvár–Călărași.

Folytatódik a labdarúgó 3. Li-
ga, a hét végén a 24. fordulót 
rendezik. A Székelyudvarhelyi 
FC-re hosszú kiszállás vár, az 
Avântul Valea Mărului vendége 
lesz szombaton.

Az Avântul az éllovas Szász-
her mány után jelenleg a má-
sodik legjobb formában lévő 
együttes a bajnokságban, leg-
utóbbi öt meccsén négy győ-
zelmet (Liești, Chiscani és az 
Olimpia Rm. Sărat ellen otthon, 
a Galaci Metalosport ellen ide-
genben) és egy döntetlent ért el 
(Barcarozsnyón).

A kiesés elől menekülő Szé-
kely udvarhelyi FC is egyre 
stabilabban játszik, legutóbbi 
három mérkőzését megnyer-

te. „Az utóbbi három meccsün-
kön nem kaptunk gólt, és mind 
a kilenc pontot megszereztük. 
Ha a fiúk hasonló mentalitás-
sal játszanak, és továbbra is 
minden labdáért megharco-
lunk, akkor ponttal, pontokkal 
térhetünk haza. Egy nagyon jó 
formában lévő csapathoz láto-
gatunk, amely hazai pályán ki-
fejezetten erősnek számít, így 
nagyon izgalmas mérkőzés vár 
ránk” – mondta Vágó Attila, az 
SZFC edzője. A csapat pénte-
ken utazik el Galac megyébe, a 
keretből Péter Mózes és Bálint 
Róbert sárga lapos eltiltás mi-
att kimarad.

Ősszel Udvarhelyen hamar 
vezetéshez jutott a házigazda, 

ám a vendégek a szünetig for-
dítottak, előnyüket pedig meg-
tartották a mérkőzés végéig. A 
2. Ligába való feljutásért har-
coló FK Csíkszereda a Galaci 
Metalosport otthonában játszik.

Labdarúgó 3. Liga, 1-es szé-
ria, 24. forduló: pénteken 17 
órától Bákói Aerostar–Atletico 
Vas lui; szombaton 17 órá-
tól Bákói SC–Olimpia Rm. Să-
rat, Sporting Liești–Știința 
Miroslava,  Barcarozsnyói  
Olim pic Cetate–CSM Pașcani, 
Sportul Chiscani–Szászher-
mányi FC, Galaci Metalosport–
FK Csíkszereda, Avântul Valea 
Mărului–Székelyudvarhelyi FC; 
a Románvásári VSK szabadna-
pos lesz.

Vasárnap lezárnák a párharcot

Galac megyébe látogat az SZFC

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Hétvégi program a focipályákon

Udvarhely körzeti labdarúgó-bajnokság, 18. fordu-
ló. A csoport: vasárnap 17 órától Betfalva–Felsőboldogfalva, 
Lövéte–Fiatfalva, Székelyszentlélek–Udvarhelyi Sporting, Nagy-
ga lamb falva–Farkaslaka, Szentegyháza–Malomfalva, Zetelaka–
Szent ábrahám; Agyagfalva szabadnapos. B csoport: vasárnap 
11 órától Farcád–Parajdi SE, Székelyderzs–Bogárfalva, Hodgya–
Kápolnásfalu, Zetelaka II.–Bögöz, Alsóboldogfalva–Székelyvarság, 
Nagygalambfalva II.–Csekefalva, Gagy–Korondi Ifjúság. C cso-
port: vasárnap 14 órától Betfalvi Ifjúság–Kissolymos, Máréfalva–
Kányád, Parajdi SK–Siménfalva (Alsóboldogfalván), Zeteváralja–
Ho mo ródszentpéter, Homoródszentpál–Kobátfalva; 17 órától Al-
só só fal va–Homoródszentmártom; Oklánd szabadnapos. 4. Liga, 
rájátszás, 1–4. helyért: Maroshévízi Pro-Mureșul–Csíkszépvízi 
MŰ (szombaton 17 órától), Székelykeresztúri Egyesülés–FK Csík-
szereda II. (vasárnap 17 órától); 5–7. helyért: Gyergyótölgyesi 
SE–Gyergyószárhegyi Bástya (vasárnap 14 órától), Homoródalmás 
szabadnapos; 8–10. helyért: Székelyudvarhelyi Roseal SK–
Gyergyócsomafalvi Délhegy SK (vasárnap 17 órától), a Balánbányai 
Bányász szabadnapos.

Elmaradt az újabb Barca-csoda

Az FC Barcelona hazai pályán végig próbálkozott, de nem tudta 
feltörni a Juventus védelmét, így gól nélküli döntetlennel ért véget 
a találkozó, az olasz együttes pedig múlt heti, 3–0-s hazai győzel-
mének köszönhetően bejutott a legjobb négy közé. A másik szerdai 
mérkőzésen a Monaco a hazai visszavágót is megnyerte a Borussia 
Dortmund ellen, és kettős győzelemmel jutott tovább. Az elődöntők 
sorsolását ma délután tartják. Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyed-
döntő, visszavágó: Barcelona–Juventus 0–0, továbbjutott a Juven-
tus 3–0-s összesítéssel; Monaco–Dortmund 3–1 (2–0), gólszerzők 
Mbappe (3.), Falcao (17.), Germain (81.), illetve Reus (48.), továbbju-
tott a Monaco, kettős győzelemmel, 6–3-as összesítéssel.

Kolozsvárra látogat a chilei válogatott

Románia–Chile barátságos labdarúgó-mérkőzést rendeznek június 
13-án a Kolozsvár Arénában – közölte honlapján a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF). A dél-amerikaiak a kolozsvári mérkőzés után az 
oroszországi Konföderációs Kupára utaznak. A FIFA-világranglistán 
negyedik helyezett chilei válogatottban a tervek szerint pályára lép 
majd Alexis Sanchez, Arturo Vidal és Claudio Bravo is.




