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Az újonc csíkszeredai 
együttes az 1. fordulóban 
9–1-re nyert a Sepsiszent-

györgyi Spicom ellen, majd 5–0-
ás vereséget szenvedett Déván. 
A Poli Iași eddig két veresé-
get könyvelhet el: Déván 12–1-
re kapott ki, majd hazai pályán 
6–4-es vereséget szenvedett az 
udvarhelyiektől. Íme, a 3. fordu-
ló (szeptember 16-18.) műsora, 
a Román Labdarúgó Szövetség 
(FRF) közlése alapján.

Szombat: Csíkszeredai Im-
perial Wet–CSM Poli Iași (16.00 
órától) és Dunărea Călărași–Sep-
siszentgyörgyi Spicom (18.00).

Hétfő:  Resicai Muncitorul–
M a r o s v á s á r h e l y i  C i t y ’ u s  
(16.00), United Galați–Dévai 
Autobergamo (18.00) és Futsal 
Klub Székelyudvarhely–Temes-
vári Informatica (20.00).

A két Hargita megyei együt-
tes az elmúlt napokban egy-
más ellen játszott felkészülési 

mérkőzést az udvarhelyi sport-
csarnokban. Az eredmény: FK 
Székelyudvarhely–Csík-
szeredai Imperial Wet 6–4 
(4–1). Gólszerzők: Mánya Sza-

bolcs 3, Bíró Attila 2 és Szé-
csi Barna, illetve Kovács Ákos, 
Tankó Levente, Birtalan Barna 
és Balog Zsolt. Az alapszakaszt 
rájátszás követi, amikor két 

részre oszlik a mezőny: az el-
ső hat gárda a bajnoki címért és 
az érmes helyezésekért harcol, 
az utolsó négy alakulat pedig a 
kiesés elkerüléséért csatázik.

Szombaton játssza következő bajnoki mérkőzését az Imperial Wet

Moldvai ellenfél vár a futsalcsapatra
A válogatottak Európa-bajnoki pótselejtezős 

mérkőzése után folytatódik a román terem-

labdarúgó 1. liga alapszakasza. A Csíkszeredai 

Imperial Wet együttese szombaton 16.00 órá-

tól a CSM Poli Iași csapatát fogadja az Erőss 

Zsolt Arénában.

Imperial-meccs az Erőss Zsolt Arénában. Csíkban népszerű a futsal

Hely/CsapatMeccsGyDVGólkülönbségPont
1. Déva220017–16
2. Udvarhely220019–76
3. Temesvár220011–26
4. Galaţi22005–06
5. Csíkszeredai Imperial21019–63
6. Călărași21014–53
7. Marosvásárhely 20021–50
8. Sepsiszentgyörgy20021–110
9. Iași20025–180
10. Resica20023–200

Az állás
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Meglepetésre csak 2–2-es dön-
tetlent játszott Románia terem-
labdarúgó-válogatottja Grúziával 
a 2018-as szlovéniai Európa-baj-
nokság pótselejtezőjének első 
mérkőzésén kedden este. A to-
vábbjutás a szeptember 26-ai, Tbi-
lisziben rendezendő visszavágón 
dől majd el. Románia eddig három 
alkalommal szerepelt futsal Eb-n: 
2007-ben, 2012-ben és 2014-ben. A 
magyar férfi futsalválogatott a szé-
kelyudvarhelyi Gál Istvánnal so-

raiban Miskolcon 2–1-re legyőzte 
Lengyelországot. A visszavágót 
két hét múlva, szeptember 26-
án rendezik meg Koszalinban. 
A magyarok 2005, 2010 és 2016 
után negyedszer szerepelhetné-
nek az Eb-n.

Eb-pótselejtező, első mérkő-
zések.   Románia–Grúzia 
2–2 (0–2). Gólszerzők: Valadares 
(mindkettőt a 25. percben), illet-
ve Kurtanidze (10.) és Kakabadze 
(15.).  Magyarország–Len-

gyelország 2–1 (1–0). Gólszer-
zők: Horváth (12.) és Dróth (23., 
büntetőből), illetve Lutecki (32.) 
 További eredmények: Csehor-
szág–Szerbia 3–4 és Franciaor-
szág–Horvátország 1–1. A jövő 
évi, szlovéniai Európa-bajnok-
ságra már csak négy hely ki-
adó, a házigazdák mellett eddig 
az olasz, az ukrán, a portugál, a 
spanyol, a kazah, az orosz, vala-
mint az azeri válogatott biztosí-
totta helyét a tornára.

Román döntetlen, magyar siker

Az FC Barcelona hazai pá-
lyán könnyedén, 3–0-ra legyőz-
te a legutóbb döntős Juventust a 
labdarúgó Bajnokok Ligája cso-
portkörének első játéknapján. A 
D jelű négyes két favoritjának 
rangadóján az első félidőben 
békés mederben folyt a játék. 
A Barcelona birtokolta többet 
a labdát, ám valamivel az ola-
szok tűntek veszélyesebbnek, 
mégis Lionel Messi hajrában 
szerzett góljával a katalánok vo-
nulhattak előnnyel a szünetre. 
A fordulás után az első helyzet 
a vendégeké volt, ezt követően 
azonban Messiék átvették az 
irányítást, két labdaszerzés 
után is gólt szereztek, így ösz-
szességében simán verték a 
második félidőben enerváltan 
és rosszul futballozó olasz baj-
nokot. Messi két góllal zárt, il-
letve pályafutása során először 
betalált Gianluigi Buffon kapujá-
ba. A másik nagy érdeklődéssel 
várt keddi mérkőzésen az AS Ro-

ma gól nélküli döntetlent játszott 
a vendég Atlético Madrid ellen. A 
játéknap többi meccsén az esé-
lyes együttesek könnyedén hoz-
ták a kötelezőt: a Chelsea 6–0-ra, 
a Manchester United és a Bayern 
München egyaránt 3–0-ra, a Pa-
ris Saint-Germain pedig – többek 
között Neymar és Mbappe gól-
jaival – 5–0-ra győzött. Eredmé-
nyek, BL-csoportkör, 1. forduló. 
A-csoport: Benfica (portugál)–
CSZKA Moszkva (orosz) 1–2 (0–
0) / gólszerzők: Seferovic (50. 
perc), illetve Vitinho (63., bün-
tetőből) és Zsamaletdinov (71.)/ 
és Manchester United (angol)–
FC Basel (svájci) 3–0 (1–0) /g: 
Fellaini (35.), Lukaku (53.) és 
Rashford (84.)/. B-csoport:  
Bayern München (német)–RSC 
Anderlecht (belga) 3–0 (1–0) /g: 
Lewandowski (12., büntetőből), 
Alcantara (65.) és Kimmich (90.)/ 
és Celtic Glasgow (skót) – Paris 
Saint-Germain (francia) 0–5 (0–
3)/ g: Neymar (19.), Mbappe (34.), 

Cavani (40., 85., az első büntető-
ből) és Lustig (83., öngól)/. C-cso-
port: Chelsea (angol)–Qarabag 
(azeri) 6–0 (2–0) /g: Pedro (5.), 
Zappacosta (30.), Azpilicueta (55.), 
Bakayoko (71.), Batshuayi (76.) 
és Medvegyev (82., öngól)/ és 
AS Roma (olasz)–Atlético Mad-
rid (spanyol) 0–0. D-csoport:  
FC Barcelona (spanyol)–Juven-
tus (olasz) 3–0 (1–0) /g: Messi 
(45., 69.) és Rakitic (56.)/ és Olim-
piakosz (görög)–Sporting Lisboa 
(portugál) 2–3 (0–3)/ g: Pardo 
(89., 93.), illetve Doumbia (5.), 
Martins (13.) és Fernandes (43.)/. 
A csoportkörben 32 csapat vesz 
részt, a csapatok körmérkőzé-
ses, oda-visszavágós rendszer-
ben mérkőznek meg egymással. 
A csoportok első két helyen záró 
csapat az egyenes kieséses sza-
kaszba jut, a harmadik helye-
zettek az Európa-liga egyenes 
kieséses szakaszában folytatják, 
míg az utolsó helyezettek elbú-
csúznak a további küzdelmektől.

A Barcelona elintézte a Juventust

Ismerős csapatot fogad a 
FCSB (a volt Bukaresti Steaua) 
ma este a labdarúgó Európa Li-
ga csoportkörének első forduló-
jában. A Viktoria Plzen lesz az 
ellenfél, a nyugat-csehorszá-
gi, söréről és autóiparáról híres 
város csapata a BL-selejtezők 3. 
körében is a bukarestiekkel ta-
lálkozott, akkor a FCSB jutott 
tovább: hazai pályán 2–2 ját-
szott, idegenben pedig 4–1-re 
győzött a román együttes. Íme, 
a ma esti műsor.

20.00  órától .  A-cso-
p o r t :  Slavia Praha 
(cseh)–Makkabi Tel-Aviv (iz-
raeli) és Villarreal (spanyol)–
Asztana (kazah). B-csoport:  
Young Boys (svájci)–Partizan 
Beograd (szerb) és Dinamo Ki-
jev (ukrán)–Skënderbeu (al-
bán). C-csoport: Basaksehir 
(török)–Ludogorec (bolgár) és 
1899 Hoffenheim (német)–Braga 
(portugál). D-csoport: HNK 
Rijeka (horvát)–AEK Athén (gö-
rög) és Austria Wien (osztrák)–
AC Milan (olasz). E-csoport: 
Apollon Limasszol (ciprusi)–
Olympique Lyon (francia) és 
Atalanta (olasz)–Everton (an-
gol). F-csoport: FC Köbenhavn 
(dán)–Lokomotiv Moszkva 
(orosz és Fastav Zlín (cseh)–
Sheriff Tiraspol (moldovai).

22.05 órától. G-csoport:  
FCSB (román)–Viktoria Plzen 
(cseh) és Hapoel Beer-Seva (iz-
raeli)–Lugano (svájci). H-cso-
port: Arsenal (angol)–1. FC 
Köln (német) és Crvena zvezda 
(szerb)–BATE Boriszov (fe-
hérorosz). I-csoport: Vitoria 
Guimaraes (portugál)–Red Bull 
Salzburg (osztrák) és Olympique 
Marseille (francia)–Konyaspor 
(török). J-csoport: Hertha BSC 
(német)–Athletic Bilbao (spa-
nyol) és Zorja Luhanszk (ukrán)–
Östersunds (svéd). K-csoport: 
Vitesse (holland)–Lazio (olasz) 
és Zulte Waregem (belga)–OGC 
Nice (francia). L-csoport:  Real 
Sociedad (spanyol)–Rosenborg 
(norvég) és Vardar Szkopje (ma-
cedón)–Zenit (orosz).

A FCSB–Viktoria mérkőzést 
a Pro Tv és a Dolce Sport köz-
vetíti élőben. A Dolce Sporton 
a Basaksehir–Ludogorec, az 
Austria–Milan és az Atalan-
ta–Everton, illetve az Arsenal–
Köln, a Hertha–Bilbao és a 
Vitesse–Lazio összecsapások 
is élőben követhetők.

A csoportkör szeptember 
14-étől december 7-éig tart, a 
csoportok első két-két helye-
zettje jut a legjobb 32 közé, ahol 
csatlakoznak hozzájuk a Bajno-
kok Ligája csoportharmadikjai.

A pilzenieket fogadja a FCSB

Bridzsversenyek Csíkszeredában 

Minden héten, keddenként délután 5 órától bridzsverseny zajlik Csík-
szeredában, a megyeháza alagsori éttermében. Íme, az e heti verseny 
eredménye: 1. Vigh Menyhárt–Szász Hunor 59,5%, 2. Magyari Zol-
tán–Ördög Ákos 56,5%, 3. Bíró Zoltán–Varga Péter 51,8%.




