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A harmadosztályú Unirea Sloboziát kapta ellen-

félnek a Marosvásárhelyi ASA a Románia-

kupa október végi tizenhatoddöntőjében. A 2. li-

gás bajnokság 12. fordulójában a vásárhelyi-

ek csak kedden játszanak a listavezető Nagy-

sze beni Hermannstadt elleni hazai rangadón.

A kupasorsolás szerint a ki-
emeltek között helyett ka-
pott marosvásárhelyi csa-

pat első számú esélyesként ok-
tóber 24., 25., vagy 26-án ide-
genben lép pályára a továbbju-
tásért, mivel Ialomița megyei el-
lenfele gyengébben rangsorolt 
az idei szezonban: az Unirea 
Slobozia a 3. liga 2. csoportjá-
ban érdekelt, ahol hét forduló 
után az ötödik helyen áll. A ku-
pában címvédő FC Voluntari a 2. 
ligában listavezető Nagyszebe-
ni Hermannstadt vendége lesz, 
továbbá a Temesvári ASU Poli 
(2. liga) összekerült a Temesvári 
ACS Polival (1. liga). A többi pá-
rosítás: Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK–CS U Craiova, FC Botoșani–
Kolozsvári CFR, FC Argeș Pitești 
(2)–CSM Poli Iași, Concordia 

Chiajna–Astra Giurgiu, Ko-
lozsvári Sănătatea (3)–Buka-
resti FCSB, Resicabányai CSM 
(3)–FC Viitorul, Bákói Aerostar 
(3)–Bukaresti Dinamo, Da-
cia Unirea Brăila (2)–Bukares-
ti Juventus, Petrolul Ploiești 
(3)–CS Mioveni (2), Bukaresti 
Metaloglobus (2)–Medgyesi Gaz 
Metan, CS Afumați (2)–Aradi 
UTA (2), Academica Clinceni (2)–
Chindia Târgoviște (2), Kolozs-
vári Universitatea (3)–Știința 
Miroslava (2).

ASA–Hermannstadt és ASU Poli–
UTA rangadók

A másodosztályú bajnokság 12. 
fordulójának kedden 19.30 órától 
kezdődő zárómérkőzésén lép 
pályára a Marosvásárhelyi ASA, 

amikor rangadón a listavezető 
Nagyszebeni Hermannstadtot 
fogadja. Kiemelkedik továbbá a 
Temesvári ASU Poli és az Ara-
di UTA vasárnapi derbije, illet-
ve az élmezőnyben még az FC 
Argeș–Academica Clinceni ta-
lálkozó. Labdarúgó 2. liga, 12. 
forduló: szombat: 11.00 Spor-
tul Snagov–Pandurii Târgu Jiu, 
Știința Miroslava–Szatmárné-
meti Olimpia, Foresta Suceava–
Dunărea Călărași, Nagyváradi 
Lucefărul–CS Afumați, Temes-
vári Ripensia–CS Balotești, Da-
cia Unirea Brăila–CS Mioveni, 
FC Argeș Pitești–Academica 
Clinceni, Chindia Târgoviște–
Bukaresti Metaloglobus, va-
sárnap: 15.30 Temesvári ASU 
Poli–Aradi UTA, kedd: 19.30 Ma-
rosvásárhelyi ASA–Nagyszebeni 
Hermannstadt.

Büntetés a FCSB-nek és a Sepsi 
OSK-nak is

A Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF) honlapján közöltek szerint 
a sportági szövetség fegyelmi 
bizottsága figyelmeztetés mel-
lett 5000 lejre bírságolta a Sepsi 
OSK klubot a FCSB elleni bajnoki 
meccsen történt szurkolói ma-
gatartás miatt, mivel kötelessé-
ge lett volna mindent megtenni 
a szurkolói rendbontások meg-
fékezése érdekében. A testület 
azt a 4–0-s vendégsikerrel zá-
rult brassói találkozót vizsgál-
ta, amelyen a fővárosi drukke-
rek magyarellenes viselkedést 
tanúsítottak: a bukarestiek ult-
rái, mint ismert, egyebek mel-
lett egy kifeszített molinón „Ro-
mánia nektek nem az otthono-
tok. Menjetek innen" felirattal 

provokáltak, amire a házigaz-
dák Ria, Ria, Hungária! skandá-
lással válaszoltak. A provokáló 
felirat miatt a FCSB-t ugyancsak 
5000 lejre bírságolta a fegyelmi 
bizottság.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A Sepsi OSK-t és a FCSB-t is megbüntették szurkolóik magatartása miatt

Kedvező kupasorsolás a rangadó előtt

Továbbjutásával megismételhetné tavalyi eredményét a kupában az ASA, amikor a nyolcaddöntőig jutott
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Újabb derbi az élmezőnyben

Megszerezte első győzelmét az Olimpic

A ranglistán második és har-
madik helyezett csapat találko-
zik szombaton Szovátán, ahol a 
hazaiak a Marosvásárhelyi Gaz 
Metant látják vendégül a me-
gyei 4. ligás labdarúgó-bajnok-
ság 8. fordulójának rangadó-
ján. A pénteki nyitómérkőzésen 
a listavezető Marosvásárhelyi 
MSE tovább folytathatja mene-
telését Mezőméhes ellen, va-
lamint még az élbolyhoz tarto-
zó Marosludas nagy esélyesnek 
számít Náznánfalván.

Maros megyei labdarúgó-bajnokságok, hétvégi 
mérkőzések:
4. liga, 8. forduló:
Péntek 19.30:
Marosvásárhelyi MSE–Mezőméhes

Szombat 11.00: 
Náznánfalva–Marosludas
Kutyfalva–Nagysármás
Szováta–Marosvásárhelyi Gaz Metan
Dicsőszentmártoni Unirea–Nyárádszereda
Dános–Nyárádtő
Ákosfalva–Marosvásárhelyi Atletic 
Marosoroszfalu szabadnapos.
5. liga, Északi csoport, 7. forduló:
Szombat 15.00:
Marosfelfalu–Magyaró
Vasárnap 12.00:
Nyárádremete–Bátos
Vasárnap 15.00:
Mezőkirályfalva–Alsóidecs
Abafája–Görgénysóakna
Lövér–Alsóköhér
A Szászrégeni Înfrăţirea szabadnapos.
5. liga, Közép csoport, 7. forduló:
Vasárnap 15.00:
Tuson–Csittszentiván

Segesvári Pro Tineret–Gernyeszeg
Galambod–Balavásár
Mezőrücs–Cikmántor
Harasztkerék–Kerelő
Kerelőszentpál szabadnapos.
5. liga, Déli csoport, 6. forduló:
Vasárnap 15.00:
Magyarsáros–Mezőceked
Maroskece–Mezőtóhát 
Marosugra–Marosludas II.
Küküllődombó–Mezőzáh
Vámosgálfalva–Radnót II.
6. liga, 6. forduló:
Vasárnap 11.30:
Uzdiszentpéter–Csíkfalva
Vasárnap 15.00:
Székelybere–Somosd
Küküllőszéplak–Jedd
Koronka–Nyárádgálfalva
Egrestő–Mezőpanit
Mikefalva–Kibéd

Első bajnoki győzelmét célozza a Maros KK

A SCM U Craiova csapatát fogadja a Marosvásárhelyi Maros KK a 
férfi kosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójának pénteken 18 órától 
kezdődő nyitómérkőzésén, amelyen megszerezheti első győzel-
mét az új bajnoki idényben.

Folytathatja menetelését a Sirius KK

Kiváló bajnoki kezdet után az újonc Gyulafehérvári CSU pályá-
ján játszik szombaton 18 órától a zsinórban harmadik győzelmé-
re esélyes Marosvásárhelyi Sirius KK, a női kosárlabda Nemzeti Li-
ga 3. fordulójában.

Ismerős ellenfél a nyitófordulóban

Hétvégén kezdetét veszi a női röplabda A1 osztály: a Marosvásár-
helyi Medicina a nyitófordulóban szombaton 18 órától a Pongrácz 
Antal csarnokban azt a Kolozsvári U-t fogadja, amellyel két felké-
szülési mérkőzést játszott, legutóbb egy héttel ezelőtt legyőzte a 
hazai Erdély Kupán.

Esélytelenként az Olimpiánál

Szerdán bepótolta elmaradt hazai mérkőzését a Marosvásárhe-
lyi ASA női labdarúgócsapata, amely 1–1-es döntetlent játszott 
az Universitatea Alexandria ellen. A hétvégi 5. fordulóban pedig 
szombaton 16 órától esélytelenként lép pályára a bajnok Kolozs-
vári Olimpia otthonában.

Iași-ban próbálkozik a City'us

Az öt mérkőzés után még pont nélküli, az utóbbi, temesvári 
meccsén a fiatalok közül is több játékost nélkülöző Marosvásár-
helyi City'us szombaton 16.30 órától az egy ponttal rendelkező 
CSM Poli Iași ellen játszik idegenben a teremlabdarúgó 1. liga 6. 
fordulójában.

Második félidei kiemelke-
dő játékával a Marosvásárhe-
lyi Olimpic a tizenkét gólig ju-
tó, az ifjúsági válogatottban is 
játszó Monica Bărăbaș vezeté-
sével 32–25-re (14–13) legyőz-
te hazai pályán az FC Argeș 
Pitești csapatát a másodosz-
tályú női kézilabda-bajnokság 
hétközi, 4. fordulójának szer-

dai játéknapján. Ezzel Mihaela 
és Claudiu Evi együttese meg-
szerezte első sikerét a másod-
osztályban, és a hétvégi 5. for-
dulóban szombaton 10 órától a 
vele azonos pontszámmal (4) 
rendelkező Nagyváradi CSU 
vendégeként játszik. Sorozat-
ban harmadik vereségét szen-
vedte el viszont a 3 pontos 

Marosvásárhelyi  Mureșul ,  
amely végig hátrányban játsz-
va ezúttal a Temesvári SCM 
otthonában 32–26-ra (16–11) 
maradt alul, hétvégén pedig 
hazai pályán a tabella első fe-
lében található Resicabányai 
CSU-val mérkőzik meg vasár-
nap 17 órától a ligeti Sport-
csarnokban.

A visszavágókkal folytatódik a bajnokság

A válogatott mérkőzések miatti szünet után hétvégén folytatódik 
az élvonalbeli bajnokság, a 14. fordulóban (első a visszavágó-so-
rozatban) a pénteki nyitómeccsen a tabellán második Bukares-
ti FCSB az FC Voluntari ellen játszik idegenben, a harmadik CS U 
Craiova a CSM Poli Iași vendégeként lép pályára szombaton, az él-
lovas Kolozsvári CFR pedig vasárnap az FC Botoșani-t fogadja. Lab-
darúgó 1. liga, 14. forduló: péntek: 20.45 FC Voluntari–Bukares-
ti FCSB, szombat: 16.30 Medgyesi Gaz Metan–FC Viitorul, 19.15 
CSM Poli Iași–CS U Craiova, vasárnap: 18.00 Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK–Astra Giurgiu, 20.45 Kolozsvári CFR–FC Botoșani, hét-
fő: 18.00 Temesvári ACS Poli–Concordia Chiajna, 20.45 Bukaresti 
Dinamo–Bukaresti Juventus.

Nehéz mérkőzések 
idegenben
Mindkét Maros megyei csa-
pat idegenben játszik a 3. li-
ga 5. csoportjának 7. fordu-
lójában, ellenfeleik a pontva-
dászat elején tartózkodnak: 
a Szászrégeni Avântul pénte-
ken 15 órától a Magyarigeni 
Performanţa, a Radnóti CS 
szombaton szintén 15-től a 
Tasnádi Unirea vendége lesz.




