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Kiegyenlített mérkőzést ját-
szott szerdán délután a 
keresztúri csapat a 3. Li-

ga 5-ös csoportjban szereplő Ko-
lozsvári Sănătatea együttesével. 
A tapasztaltabb és továbbjutásra 
pályázó vendégek az első félidő-
ben kihasználták, hogy kétszer 
megingott a hazai védelem, és 
kényelmes előnybe kerültek. A 
Hargita megyei bajnokságban 
szereplő házigazdák előtt is 
adódott helyzet, főleg szöglete-
ik voltak veszélyesek, azonban 
nem tudták bevenni a kolozsvá-
ri kaput. 

A második félidőben az Egye-
sülés uralta a játékot, többet bir-
tokolta a labdát is, de csak a 
szépítés jött össze, a 89. perc-
ben, egy újabb szöglet után nem 
tudtak felszabadítani a kolozs-
váriak, érkezett Rózsa Árpád, 
és a hálóba fejelt. A hátramaradt 
időben újabb lehetőség már nem 
adódott, így a vendégek jutottak 
a negyedik fordulóba.

Péter Miklós, az Egyesülés 
edzője: „Igazi ki-ki meccs volt, 
amin kaptunk két, aránylag po-
tyagólt. Ezután végig hajtottunk, 
egyenlő ellenfelek voltunk a ko-
lozsváriakkal. Későre jött a szé-
pítő találatunk, már nem volt 
időnk egyenlíteni. Talán ha tíz 
perccel hamarabb jön a gól, lehet-

séges lett volna. Nagyon jó csapat 
volt, az egyik legjobb, amellyel 
találkoztunk az utóbbi években. 
Látszott rajtuk, hogy mindenfé-
leképpen tovább akartak jutnia a 
kupában. Fel voltak készülve, fi-
zikálisan jobbak voltak, de végig 
tartottuk velük az iramot.”

Búcsúzott az FK is

Kiegyensúlyozott játékot ho-
zott a kedden délután rendezett 
Bákói Aerostar–FK Csíkszere-
da mérkőzés. A 33. percben egy 
szerencsés góllal a házigazdák 
megszerezték a vezetést. Csíki 
mezőnyfölényben zajlott a má-
sodik félidő, az FK szinte végig 
támadott, több nagy gólhelyze-

te ellenére azonban nem tudta 
a házigazdák hálójába juttat-
ni a labdát. A 91. percben ellen-
támadásba lendült az Aerostar, 
és az alapvonalnál, egy ártat-
lannak tűnő csíki labdaszerelés 
után 11-est ítélt a játékvezető, a 
büntetőt pedig értékesítették, a 
végeredmény 2–0 lett.

Vágó Attila, az FK vezető-
edzője: „A hozzáállással, a küz-
dőszellemmel nem volt gond, a 
fiúk végig harcoltak, hajtottak, 
ezzel elégedett vagyok, az ered-
ményességgel, a gólhelyzetek 
kihasználásával viszont nem.”

Román Kupa, 3. forduló: 
Székelykeresztúri Egye-
sülés–Kolozsvári Sănătea 
1–2 (0–2), gólszerző Rózsa Ár-

pád (89.). Székelykeresztúri 
Egyesülés: Klein László – Tibol-
di Attila (Tankó Levente, 55.), 
Bokor Zoltán, Rózsa Árpád, 
Bilibók Zoltán, Báró István, Dé-
zsi Csaba, Szőcs Loránd (Fülöp 
Csaba, 79.), Kovács Ákos, Lázár 
Zsolt, Vékás Barna. Edző: Péter 
Miklós. Bákói Aerostar–FK 
Csíkszereda 2–0  (1–0). FK 
Csíkszereda: Horváth Adrián – 
Majzik Adrián, Benkő-Bíró Nor-
bert, Csíki Norbert, Vízi Tamás, 
Csűrös Attila (Ilyés Róbert, 60.), 
Bartók István, Jakab Róbert 
(Soufiane Jebari, 46.), Györgyi 
Artúr, Hodgyai László (Bajkó 
Barna). Vezetőedző: Vágó Attila.
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A 2017–18-as Román 

Kupa harmadik fordu-

lója jelentette a végállo-

mást a Hargita megyei 

csapatok számára. 

A Székelykeresztúri 

Egyesülés az első fél-

időben kétgólos hát-

rányba került, és csak a 

szépítésre futotta a Ko-

lozsvári Sănătateával 

szemben, míg az FK 

Csíkszereda a Bákói 

Aerostar otthonában 

2–0-ra kapott ki.

Az FK Csíkszereda idegenben, a Keresztúri Egyesülés hazai pályán kapott ki

Búcsúztak a kupasorozattól

Sportesemények a televízióban
7.00 Tenisz, WTA-torna, Tokió, 4. nap (Digi Sport 2)
18.15 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, D csoport, 1. forduló: 
Motor Zaporizzsja–Csehovszkije Medvegyi (Digi Sport 2) 
21.15 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, C csoport, 1. forduló: 
Kadetten Schaffhausen–Elverum Handball (Digi Sport 2) 
21.30 Férfi kosárlabda, Európa-bajnokság, Isztambul, elődöntő: 
Spanyolország–Szlovénia (TVR 2, TVR HD, M4 Sport)

Labdarúgás, Európa Liga, csoportkör, 1. forduló
20.00 C csoport: Istanbul BB–Ludogorec (Telekom Sport 4)
20.00 D csoport: Austria Wien–AC Milan (Telekom Sport 2)
20.00 E csoport: Atalanta–Everton (Telekom Sport 3)
22.05 G csoport: Bukaresti FCSB–Viktoria Plzen (Telekom Sport 1, Pro TV)
22.05 H csoport: Arsenal–Köln (Telekom Sport 2)
22.05 J csoport: Hertha–Bilbao (Telekom Sport 4)
22.05 K csoport: Vitesse–Lazio (Telekom Sport 3)

A keresztúriak végig egyenlő ellenfeleik voltak a vendég kolozsváriaknak

Hegyikerékpár-versenyt 
ren deztek múlt hét végén a 
Ma da rasi Hargitán. A román 
baj nokság negyedik fordulójá-

nak számító megmérettetésre 
az ország minden tájáról mint-
egy ötven részvevő érkezett. A 
he gyi kerékpár-verseny alkal-
mából új endurópályát avattak 
a Madarasi Hargitán. Jól sze-
repeltek a csíkszeredaiak, az 
elit kategóriában első helyen 
végzett Pál Gábor, míg Dan 
Marcu második lett, akárcsak 
a hobbi kategóriában Virginas 
Bandó.

Hargita Enduro hegyikerékpár-
verseny, eredmények

Nők : 1. Florina Martina 
Băieșiu, 2. Denisa Anghelina, 
3. Anamaria Dragotă. Férfiak, 
elit: 1. Pál Gábor, 2. Dan Marcu, 
3. Dan Crișan. 30 év felettiek : 
1. Sorin Văcaru, 2. Daniel Dumit-
rescu, 3. Maxim Ciumer. Hobbi: 
1. Dmitri Topal, 2. Virginas Ban-
dó, 3. Nicolae Gritco.

Csíki sikerek a hargitai kerékpárversenyen

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS

A Barcelona visszavágott a Juventusnak

Az FC Barcelona hazai pályán könnyedén, 3–0-ra legyőzte a leg-
utóbb döntős Juventust a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkö-
rének első játéknapján. Messi két góllal zárt, illetve pályafutása 
során először betalált Gianluigi Buffon kapujába. Bajnokok Ligája, 
csoportkör, 1. forduló, A csoport: Benfica–CSZKA Moszkva 1–2 
(0–0), gólszerzők Seferovic (50.), illetve Vitinho (63., bünte-
tőből), Zsamaletdinov (71.); Manchester United–FC Basel 3–0 
(1–0), gólszerzők Fellaini (35.), Lukaku (53.), Rashford (84.). B 
csoport: Bayern München–RSC Anderlecht 3–0 (1–0), gólszer-
zők Lewandowski (12., büntetőből), Alcantara (65.), Kimmich 
(90.); Celtic Glasgow–Paris Saint-Germain 0–5 (0–3), gólszerzők 
Neymar (19.), Mbappe (34.), Cavani (40., 85., az első büntetőből), 
Lustig (83., öngól). C csoport: Chelsea–Qarabag 6–0 (2–0), gól-
szerzők Pedro (5.), Zappacosta (30.), Azpilicueta (55.), Bakayoko 
(71.), Batshuayi (76.), Medvegyev (82., öngól); AS Roma–Atlético 
Madrid 0–0. D csoport: FC Barcelona–Juventus 3–0 (1–0), gól-
szerzők Messi (45., 69.), Rakitic (56.); Olimpiakosz–Sporting Lisz-
szabon 2–3 (0–3), gólszerzők Pardo (89., 90+3.), illetve Doumbia 
(5.), Martins (13.), Fernandes (43.).

Az új endurópálya kialakítá-
sát, illetve a Hargita Enduro 
hegyikerékpár-versenyt Har-
gita Megye Tanácsa támo-
gatta.

FIZETETT HIRDETÉS

Meglepetésre csak 2–2-es 
döntetlent játszott Románia 
teremlabdarúgó-válogatottja  
Grúziával a 2018-as szlovéniai 
Európa-bajnokság pótselejte-
zőjének első, kedd esti mér-
kőzésén. Így teljesen nyílt a 
továbbjutás, minden a szept-
ember 26-án Tbilisziben meg-
rendezendő visszavágón dől 
majd el.

A dévai meccsen a vendégek 
nagyon kemény ellenfélnek bi-
zonyultak, minden labdáért 
megküzdöttek. A nemrég ho-
nosított brazil Sávio Valadares 
volt a román válogatott meg-
mentője, hiszen a második 
félidőben szerzett góljainak 
köszönhetően végződött 2–2-
es döntetlennel a találkozó. A 
Futsal Klub Székelyudvarhely-

től behívott Szőcs László csak 
pár percet töltött a pályán, míg 
Andrei Grigoraș esélyt sem 
kapott. Románia eddig három 
alkalommal szerepelt futsal 
Eb-n: 2007-ben, 2012-ben és 
2014-ben.

A magyar férfi futsalválogatott 
a székelyudvarhelyi Gál Ist-
vánnal  soraiban Miskolcon 
2–1-re legyőzte Lengyelor-
szágot. „Olyan mérkőzést ját-
s zo t tunk ,  min t  ami lyenre  
számítottunk. Jól felkészül-
tünk ellenfelünkből, és ha ki-
használjuk a helyzeteinket, 
jóval nagyobb különbséggel is 
nyerhettünk volna. A nézők két 
ellentétes félidőt láthattak, a 
kiegyensúlyozottság ezúttal 
kicsit hiányzott a játékunkból. 
Lengyelországban is nyerni 

akarunk, természetesen eh-
hez gólokat kell szereznünk, 
de mivel ott a hazaiaknak tá-
madniuk kell, helyzeti előny-
ből kezdünk” – összegzett Sito 
Rivera szövetségi kapitány. 
A visszavágót két hét múlva, 
szeptember 26-án rendezik 
meg Koszalinban.

T e r e m l a b d a r ú g ó  E u r ó -
pa-bajnokság, pótselejtező, 
első mérkőzés: Románia–
Grúzia 2–2 (0–2), gólszer-
zők Valadares (25., 25.), illetve 
Kurtanidze (10.), Kakabadze 
(15.); Magyarország–Len-
gyelország 2–1 (1–0), gólszer-
zők Horváth N. (12.), Dróth (23. 
– büntetőből), illetve Lutecki 
(32.); Csehország–Szerbia 3–4, 
Franciaország–Horvátország 
1–1.

Román döntetlen, magyar siker




