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Hogy a játék is rangadó jel-
legű lesz-e, az majd ak-
kor és ott dől el, de tény, 

nem lesz könnyű dolga a házi-
gazdáknak. A most alakult, a 
bajnokság világával most ismer-
kedő csapat egy tapasztalt, első 
ligából kiesett együttessel pró-
bálja felvenni a versenyt. Ezt be-
látják a remeteiek is. Amint Pál 
Nándor csapatvezető fogalma-
zott: „Ezúttal nem a győzelem a 
cél, hanem a tisztes helytállás, 
és az, hogy tanuljunk a jobbtól”. 
Úgy gondolják, kevés az esély 
arra, hogy egy várhatóan jobb 
játékerőt képviselő ellenféllel 
szemben, éppen most szerez-
zék meg az első pontjaikat. „De 

ha sikerülne, biztosan nem len-
nénk elkeseredve” – tette hozzá 
Pál Nándor. 

A Gyergyóremete–Kézdi-
vásárhely mérkőzés vasárnap 
este 19.30-kor kezdődik a reme-
tei csarnokban.

Az Inter Bodzavásárra utazik

Második kiszállásán is Bo-
dzavásáron (Buzău) lép pá-
lyára az Inter Gyergyó. A 
gyergyó szentmiklósiak nyil-
ván szeretnének sikeresebbek 

lenni a Fortius ellen, mint a 
nyitófordulóban, amikor a má-
sik helyi csapat, a Luceafărul 
ellen alulmaradtak. Nehéz 
megjósolni, hogy mi várható 
ezúttal. Egyelőre mindkét csa-
pat két győzelemmel és egy 

vereséggel a háta mögött vár-
ja a vasárnap 14 órakor kez-
dődő meccset. A két csapat 
legutóbbi összecsapásán gól-
zápor volt, 7–5-ös Fortius győ-
zelem született.
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Folytatódik a teremlabdarúgó-bajnokság

A Kereszthegy ismét rangadót játszik

A tisztes helytállás a cél, de egy esetleges győzelem sem keserítené el a remeteieket 
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Második hazai mérkőzé-

sét vívja a Remetei Ke-

reszthegy a futsal 2. ligá-

ban ezen a vasárnapon. 

Ez újra rangadó lesz, 

hiszen egy másik székely 

csapat, a Kézdivásárhelyi 

KSE érkezik a remetei 

csarnokba. 

Egy mérkőzésre kerül sor 
Gyergyószéken ezen a hétvégén 
a Hargita megyei 4. liga labda-
rúgó-bajnokságban. Itt a Szár-
hegyi Bástya a Maroshévízi Pro 
Muresul együttesét látja ven-
dégül. A mérkőzés vasárnap 11 
órakor kezdődik. A Gyergyó-
szentmiklósi  VSK idegen-
ben játszik, a Homoródalmási 
Homoród pályájáról igyekszik 
elhozni a 3 pontot. 

A következő forduló (októ-
ber 14-15.) programja: szombat:  

Keresztúr–Udvarhelyi Roseal 
(16 óra), vasárnap: Szárhegy–
Maroshévíz (11 óra) és Almás–
Gyergyószentmiklós (16 óra). 
Balánbánya szabadnapos. 

Vasláb Csíkszentmihályon játszik

A Csík körzeti bajnokság-
ban szereplő Vaslábi Maros 
a Gyimesbükki Tatrosforrás 
együttesének vendége lesz. 
A mérkőzést azonban a csík-
szentmihályi pályán rendezik 

vasárnap 13 órától. A vaslábiak-
nál nem léphet pályára Vaszi Ti-
hamér és Mircea Danut, a múlt 
hétvégi incidens miatt, amikoris 
a meccs végén bántalmazták a 
játékvezetőt. Vaszit 4, Danutot 
ellenben 16 fordulóra tiltotta el 
a fegyelmi bizottság.

Folytatódik a pontvadászat 
az 1. Ligában

A 14. forduló mérkőzései jön-
nek ezen a hétvégén a válogatott 
szünet után. A Sepsi OSK az Astra 
Giurgut fogadja. A forduló műso-
ra: ma: Voluntari–FCSB (20.45 
óra). Szombat: Medgyes–Viitorul 
(16.30) és Iași–Craiova (19.15). Va-
sárnap: Sepsi OSK–Astra (18.00) 
és CFR–Botoșani (20.45). Hét-
fő: Temesvár–Chiajna (18.00) és 
Dinamo–Juventus (20.45).

Magyar OTP Bank Liga, 
12. forduló

Szombat:  Szombathely–
Honvéd (16.30 órától), Diós-
győr–Vasas (16.30/ M4 Sport), 
Balmazújváros–Videoton (16.30), 

Újpest–Paks (16.30), Mezőkö-
vesd–Debrecen (16.30) és Pus-
kás Akadémia–Ferencváros 
(20.30/ M4 Sport).

Román 3. Liga, 8. forduló

Udvarhely hazai pályán, Csík-
szereda idegenben játszik a 3. 
Ligában. Ma: Bákói Aerostar–FK 
Csíkszereda (15.00). Szombat: 
Székelyudvarhelyi FC– Avântul 
Valea Mărului (15.00).

Utánpótlás foci

Számos mérkőzésen lesznek 
érintettek a gyergyószéki labda-
rúgócsapatok ezen a hétvégén 
is, több korosztály is pályára lép. 

A 2003-asoknál vasárnap 11 
órakor Tölgyes–Gyergyói Jö-
vő meccs lesz. A 2005-ösök so-
rozatában szombaton 10.30-kor 
Gyergyói Jövő–Csíkszeredai FK 
II mérkőzésre kerül sor. 

A 2007-es és 2009-es kor-
osztály számára egyaránt 
Székelyudvarhelyen rendeznek 
tornát szombaton.

G. I.

Szárhegy–Maroshévíz mérkőzés lesz

A FCSB-re és a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK-ra is 5000 
lejes bírságot rótt ki a Román 
Labdarúgó Szövetség (FRF) fe-
gyelmi bizottsága a két csapat 
október elsejei mérkőzésén 
történt incidensek miatt.

A  f e g y e l m i  b i z o t t s á g  a  
FCSB-t (a korábbi Bukares-
ti Steaua) a szurkolói xenofób 
megny i lvánu lása i  mia t t ,  a  
Sepsi OSK-t pedig szervezési 

hiányosságok miatt bírságol-
ta meg. A bukaresti csapat ál-
tal idegenben 4–0-ra megnyert 
mérkőzésen a vendégszurko-
lók egy csoportja óriás molinót 
feszített ki azzal a felirattal, 
hogy „Nektek Románia nem az 
otthonotok! Menjetek innen!”. 
A provokációra a sepsiszent-
györgyi csapat szurkolói „Ria-
Ria-Hungária!” skandálással 
válaszoltak. A fegyelmi bizott-

ság a legenyhébb bírságot rót-
ta ki mindkét csapatra.

A sepsiszentgyörgyi klub ve-
zetői múlt pénteken bejelen-
tették, hogy ezután szigorúan 
fel fognak lépni az együttes 
mérkőzésein tapasztalt rasz-
szista vagy xenofób megnyilvá-
nulások ellen. A klub elnöksége 
megengedhetetlennek minő-
sítette, hogy a Sepsi mérkő-
zésein megszokottá vált azt 

skandálni, hogy „kifelé a ma-
gyarokkal az országból!”.

Az FRF szintén múlt pénte-
ken jelentette be, hogy az év 
végéig olyan viselkedési kó-
dexet dolgoz ki, amely alapján 
büntethetővé válnak a labdarú-
gás azon szereplői, akik rasz-
szista vagy xenofób jellegű 
diszkriminatív kijelentéseket 
tesznek.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Az FCSB-t és a Sepsi OSK-t is megbírságolták

A Craiova lesz a 
Sepsi  ellenfele  

Kisorsolták a labdarúgó 
Románia-kupa következő 
fordulójának mérkőzéseit. 
A legjobb 16 közé jutásért – 
akárcsak egy évvel korábban 
– a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK ellenfele ismét 
a Craiova lesz. Az oltyánok 
tavaly a hosszabbításban 
szerzett góljukkal ejtették ki a 
háromszékieket.

A DIGI Sport tévétársaság 
kérte, hogy a mérkőzésre 
Craiován kerüljön sor, de ezt 
a szentgyörgyiek nem fogad-
ták el, így hazai pályájukon, 
Brassóban lesz a kupameccs. 
Labdarúgás, Román Kupa, 
legjobb 32 csapat, párosítá-
sok: FC Botoşani–Kolozsvári 
CFR, Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK–CSU Craiova, Temesvári 
ASU Poli (2. ligás)–Temesvári 
ACS Poli, FC Argeş (2.)–CSM 
Poli Iasi, Concordia Chiajna–
Astra Giurgiu, Kolozsvá-
ri Sănătatea (3.)–FCSB, 
Resicai CSM (3.)–Viitorul 
Ovidiu, Bákói Aerostar (3.)–
Bukaresti Dinamo, Dacia 
Unirea Brăila (2.)–Bukaresti 
Juventus, Petrolul Ploieşti 
(3.)–CS Mioveni (2.), Nagy-
szebeni Hermannstadt 
(2.)–FC Voluntari, Bukaresti 
Metaloglobus (2.)–Medgyesi 
Gaz Metan, Unirea Slobozia 
(3.)–Marosvásárhelyi ASA, 
CS Afumaţi (2.)–Aradi UT, 
Academica Clinceni (2.)–
Chindia Târgovişte (2.) és 
Kolozsvári Universitatea (3.)–
Ştiinţa Miroslava (2.). 
A mérkőzéseket október 24-
26. között rendezik.
 A továbbjutás egyetlen mér-
kőzésen dől el.

A szárhegyiek hazai pályán szerepelnek vasárnap
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