
A brassói születésű, legutóbb 
a Marosvásárhelyi ASA-t irá-
nyító Bálint László György vet-
te át Vágó Attila helyét az FK 
Csíkszereda felnőtt labdarú-
gó-csapatánál. Vágóval közös 
megegyezéssel bontottak szer-
ződést, mert hiányzott az össz-
hang közte és a csapat között.

A klub honlapjának Szondy 
Zoltán, az FK Csíkszereda el-
nöke azt nyilatkozta, továbbra 
is fel akarnak jutni a 2. Ligába, 
de az átigazolási időszak befe-

jeződött, és mivel csapatot nem 
lehet cserélni, egy új edző kel-
lett. „Vágó Attila egy szakmai-
lag nagyon jól felkészült edző, 
de a csapat és közte egyáltalán 
nem volt meg az összhang, így 
esett a választás Bálint László 
Györgyre, akinek eredményei 
tiszteletre méltók, és kineve-
zésével az FK Csíkszereda to-
vábbra is ugyanazon a vonalon 
marad, mint korábban, vagy-
is az erdélyi hagyományoknak 
megfelelően próbálunk csa-

patot építeni” – magyarázta a 
klubelnök.

Bálint László György vezető-
edző elmondta, azért jött, hogy 
feljuttassa az együttest a má-
sodosztályba, de ehhez sok 
munkára lesz szükség, mert 
sok a fiatal, bár szerencsé-
re van négy tapasztalt játékos 
is. „Nagyon fontos, hogy a kö-
vetkező, Barcarozsnyó elleni 
mérkőzést megnyerjük, mert a 
folytatás nagyon nehéz lesz” – 
értékelt.
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Sportesemények a televízióban
18.30 Labdarúgás, 1. Liga, 11. forduló: FC Botoșani–Jászvásári CSM Poli 
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV)
19.30 Női kézilabda, Virágok Ligája, 4. forduló: Bukaresti CSM–Bukaresti Rapid 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
21.00 Labdarúgás, 1. Liga, 11. forduló: Bukaresti Dinamo–Concordia Chiajna 
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV)
21.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Kaposvári Rákóczi–Puskás Akadémia (M4 Sport)
21.00 Labdarúgás, La Liga: Bilbao–Atlético (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
21.45 Labdarúgás, Serie A, 5. forduló: Lazio–Napoli (Digi Sport 3)
21.45 Labdarúgás, Serie A, 5. forduló: Juventus–Fiorentina (Digi Sport 4)
23.00 Labdarúgás, La Liga: Real Madrid–Betis (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

Öten kaptak behívót az U17-es válogatottba

Győzelemmel kezdett a Vasas Femina II.

A Vasas fiatal tehetsége már 
a nyolcadik percben veze-
téshez juttatta csapatát, 

majd fél óra játék után egyenlí-
tett a házigazda. A szünet előtt 
mindkét együttes betalált még 
egyszer, így 2–2-nél ért véget a 
játékrész. Térfélcserét követő-
en Mitri kilenc perc alatt újabb 
három gólt lőtt, így kényelmes 
előnybe került csapata. A foly-
tatásban szépített, majd egyre 
csökkentette hátrányát Kolozs-
vár, még egyszer egyenlíteni 
már nem tudott.

A Vasas Feminától öt játékost 
(Sándor Barbara, Kis Anita, Benő 
Krisztina, Mădălina Marinescu 
és Anamaria Vlă du lescu) hív-

tak be az U17-es válogatottba, 
amely szeptember 24–30. között 
Bosznia-Hercegovinában Eb-
selejtezőt vív a házigazda bos-

nyákokkal, Görögországgal és 
Írországgal. Az U19-esek a hét 
elején jöttek haza Litvániából, 
ahol elbukták a kvalifikációt a 

jövő évi Európa-bajnokság selej-
tezőjének elitkörébe. Az utolsó 
meccsen 8–0-ra kaptak ki a dá-
noktól, csoportjukban harmadik 
helyen végeztek. Az udvarhelyi 
csapatból hárman kaptak behí-
vót a válogatottba, Geréd Erika, 
Péter Kata és Krall Tímea. A fel-
nőtt válogatott, keretében Kajtár 
Lindával tegnap este a 2019-es 
világbajnokság selejtezőjének 
6-os csoportjában Olaszország 
ellen játszott Kolozsváron.

A Vasas Femina II. a második 
fordulóban, október 2-án a Ko-
lozsvári Olimpic Start fogadja. 
Következő, egyben első hazai 
meccse október 7-én lesz, a baj-
noki címvédő Kolozsvári Olim-
pia látogat Udvarhelyre.

Női labdarúgó 2. Liga, 2-es 
széria, 1. forduló: Kolozsvári 
Olimpia II.–Székelyudvar-
helyi Vasas Femina II. 4–5  
(2–2), gólszerzők Oana Negrea 
(27., 45., 74.), Elena Răduc (65.), 
illetve Mitri Rita (8., 43., 50., 52., 
59.). Vasas Femina II.: Sándor 
Barbara – Dakó Kata, Kis Ani-
ta, Szász Brigitta, Tamás Tímea, 
Benő Krisztina, Bizsi Mária, 
Mădălina Marinescu, Balázs 
Viktória, Anamaria Vlădulescu, 
Mitri Rita. Játszott még: Tóásó 
Andrea és Egyed Kriszta.
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Mitri Rita ötször vette be a kolozsváriak kapuját

Gólokban gazdag 

mérkőzéssel kezdett 

a Székelyudvarhelyi 

Vasas Femina II. a női 

labdarúgó 2. Ligában, 

az első fordulóban a 

Kolozsvári Olimpia II. 

otthonában Mitri Rita 

mesterötösének (!) 

köszönhetően 5–4-re 

győztek a lányok.

Új edző az FK CsíkszeredánálVasárnap kora este játszik a KC

A Román Kézilabda-szövetség nyilvánosságra hozta a Bölények 
Ligája negyedik fordulójának menetrendjét. A játéknap már szer-
dán elkezdődik, a Bukaresti Dinamo a HC Vaslui gárdáját fogadja, 
a mérkőzést azért hozták előre, mert a címvédő a Bajnokok Ligája 
csoportkörének második fordulójában, szombaton este nyolc órá-
tól a szlovén Gorenje Velenje együttesével csap össze. A Székely-
udvarhelyi KC vasárnap 18 órától a Fogarasi VSK-t látja vendégül, 
a meccset nem közvetíti egyetlen tévétársaság sem. Az SZKC 
vezetősége felhívja a szurkolók figyelmét, hogy jegyeket elővé-
telben szerdán és csütörtökön 16–19 óra között vásárolhatnak a 
sportcsarnok jegypénztárában (pénteken más rendezvény miatt 
nem nyit a pénztár). A találkozó napján a kassza másfél órával a 
kezdő sípszó előtt nyit. Bölények Ligája, 3. forduló: Nagybányai 
Minaur–CSM Focșani 28–18 (14–9). 4. forduló: Bukaresti Dina-
mo–HC Vaslui (szerda, 17.30, TVR HD), Tordai Potaissa–Nagybá-
nyai Minaur (péntek, 18, Digi Sport 2, Telekom Sport 2), Temesvári 
Poli–CSU Suceava (szombat, 16, TVR 2), CSM Focșani–Dunărea 
Călărași (vasárnap, 16, TVR 1), Jászvásári Poli–Dél-Dobrudzsa KC 
(vasárnap, 18), Székelyudvarhelyi KC–Fogarasi VSK (vasárnap, 
18), Bukaresti Steaua–Bukaresti CSM (hétfő, 20, Digi Sport 2, Te-
lekom Sport 2).

Az Astra beérte az FCSB-t

Az Astra Giurgiu FC Viitorul elleni hétfő esti 3–1-es győzelmével 
zárult a labdarúgó 1. Liga 10. fordulója. Sikerével az Astra feljött a 
tabella második helyére, az FCSB-vel azonos pontszámmal és gól-
különbséggel. Keddtől csütörtökig hétközi fordulót rendeznek a baj-
nokságban. Labdarúgó 1. Liga, 10. forduló: Astra–Viitorul 3–1 (1–1). 
A 11. forduló mérkőzései: szerdán 18.30-tól Botoşani–Jászvásár, 21 
órától Dinamo–Chiajna; csütörtökön 16.30-tól Viitorul–Juventus, 
18.30-tól Medgyes–Astra, 21 órától CFR–FCSB. A Voluntari–Temes-
vár és a Sepsi OSK–Craiova mérkőzés lapzártánk után ért véget.

Sikerrel vették az akadályo-
kat a székelyudvarhelyi sporto-
lók a múlt hét végén Andorrában 
megrendezett Spartan Race Eu-
rópa-bajnokságon. Mindany-
nyian első ilyen versenyükön 
vettek részt, így eredményük 
kiválónak számít.

Nagyon nehéz körülmények 
vártak a részvevőkre a Pire-
neusokban kétezer méter fö-
lött kialakított pályán, hiszen 
a több mint húsz kilométe-
res táv és a több mint harminc 
különböző akadály  mel let t  
fagypont körüli hőmérséklet 
és havas, jeges pálya fogad-
ta őket. Az udvarhelyi sporto-
lóknak a tisztes helytállás volt 
a cél, ezt pedig mindannyian 
túlszárnyalták.

„Nagyon nehéz verseny volt, 
hiszen az Eb előtti napokban 
lehavazott, szerencsére szom-
baton kisütött a nap, így a hő-
mérséklettel nem volt gond. 
Technikás pálya volt, elége-
dett vagyok az eredménnyel, 
és azzal is, hogy mindenki sé-

rülésmentesen befejezte a ver-
senyt” – mondta Ilyés Loránd, 
aki egyedüli székelyudvarhe-
lyiként az elit kategóriában 
versenyzett, és a 49. helyen vég-
zett. „Ellenfeleink Európa leg-
jobbjai voltak. Ezt az Eb-t nem 
lehet más Spartan Race-szel 
összehasonlítani, hiszen ez jó-
val színvonalasabb volt. Nagy-
szerű tapasztalatszerzés volt 
számunkra” – tette hozzá.

Nem úgy sikerült a meg-
mérettetés Nagy Sándornak, 
ahogyan eltervezte. „Nehezen 
találtam meg a ritmusomat, le-
het, túl stresszes voltam, vagy 
az okozta, hogy végig 2100–2600 
méter között volt a verseny, nem 
tudom. Az már nagy dolognak 
számít, hogy ott lehettem az Eu-
rópa-bajnokságon” – nyilatkoz-
ta Nagy Sándor.

„Az, hogy havas, jeges volt az 
útvonal, még szebbé varázsol-
ta az amúgy is gyönyörű helyen 
rendezett Európa-bajnokságot. 
Számomra mindenképp emlé-
kezetes marad a verseny. Az 

volt a célom, hogy kategóriám-
ban a középmezőnyben végez-
zek, végül nyolcadik lettem. Ez 
további motivációt ad ahhoz, 
hogy még részt vegyek hason-
ló rendezvényeken” – mesél-
te élményeit Balázsy Hajnalka.

Spartan Race Eb, az udvarhelyiek 
eredményei, kompetitív verseny:

Balázsy Hajnalka – 33–39 
éves korosztály, 8. hely a 21 in-
dulóból; 

Kovács Zsuzsanna – 25–32 
éves korosztály, 6. hely a 23 in-
dulóból;

Bara Hunor – 18–24 éves kor-
osztály, 11. hely a 30 indulóból;

Nagy Csaba – 33–39 éves kor-
osztály, 22. hely a 60 indulóból;

László Szilárd – 33–39 éves 
korosztály, 42. hely a 60 indu-
lóból;

Ilyés Loránd – elit kategó-
ria, 49. hely a 100 indulóból; 
33–39 éves korosztály, 14. 
hely a 25 indulóból.

Az élmezőnyben végeztek a spártaiak
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