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A hétfőn este rendezett rang-
adó tökéletesen indult Déva 
számára, az első percben 

megszerezte a vezetést, majd a 
temesvári csapatkapitány, Mi-
los Simic kiállítását követő-
en emberelőnybe is került. Az 
Autobergamo hamar háromgólos 
előnyt szerzett, és úgy tűnt, ki-
ütéses sikert arat, ám a vendégek 
összeszedték magukat, és a szü-
netig egyre csökkentették hát-
rányukat – három kisbüntetőből 
kettőt értékesítettek. A második 
félidőben összejött az egyenlítés 
is, ám a temesvári öröm nem tar-
tott sokáig, Déva ismét ellépett 
az eredményjelzőn, végül 6–3-
ra győzött.

Az Autobergamo óriási lépést 
tett az alapszakaszgyőzelem felé, 
hiszen a bajnoki hajrában előbb a 
sereghajtó City'usszal, majd az 
utolsó előtti Sepsi Futsallal ját-
szik, óriási meglepetés lenne, ha 
pontokat veszítene a címvédő. 

Az élről lecsúszott Temesvárra 
két nagyon nehéz mérkőzés vár, 
vasárnap a rájátszásáért küzdő 
Csíkszeredai Imperial Wetet fo-
gadja, az utolsó fordulóban pe-
dig az ezüstérmes Galaci United 
vendége lesz. Négy ponttal ve-
zet a harmadik galaciak, hattal 
pedig az FK Székelyudvarhely 
előtt. Jakab Zoltán együttese 
pontszámban még utolérheti az 
Informaticát, ám az egymás el-
leni eredmények (2–2, 1–4) a te-
mesváriaknak kedveznek – így 
az eredményektől függően (hét-
főn Galac látogat Udvarhelyre, 
majd Călărași vendége lesz az 
FK) harmadik vagy negyedik he-
lyen végez.

A rájátszásért hajtó Csík-
szeredának egy feladata van: 
megnyerni a hátramaradt két 
mérkőzését, azaz vasárnap Te-
mesváron, míg az utolsó forduló-
ban hazai pályán a City'us ellen 
kell megszereznie a három pon-
tot. A felsőházi rájátszást jelen-
tő utolsó két helyre még ketten 
pályáznak: Călărași előbb Resi-
cabányára utazik, majd az FK-t 
fogadja. A Jászvásári Polinak 
van a legkönnyebb programja, 
hiszen a sepsiszentgyörgyi ki-
szállás után Resicabányát fogad-
ja, így előre borítékolható, hogy a 
moldvaiak hat pontot szereznek. 
Egyenlő pontszám esetén az Im-
perial van hátrányban (Călărași 

ellen 3–5 és 5–5, Jászvásár ellen 
4–7 és 4–4).

Az alapszakaszt követően az 
első hat helyezett a felsőházi rá-

játszásban folytatja. Itt két hár-
mas csoportot alakítanak ki, az 
egyikbe az 1., 3. és 6., a másikba 
pedig a 2., 4. és 5. pozícióban zárt 
gárda kerül. Az első és a máso-
dik helyezett 3, a harmadik és a 
negyedik 1, míg az ötödik és a ha-
todik 0 ponttal kezdi a rájátszást. 
Itt is oda-visszavágó lesz.

Az alapszakaszból hátrama-
radt mérkőzések eredményeinek 
függvényében összejöhet akár 
egy Déva, Temesvár, Csíkszereda 
halálcsoport is, míg a másik ágon 
Galac, Udvarhely és Călărași 
harcolna a döntőért.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 17. 
forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
Futsal–Jászvásári Poli (péntek, 
18 óra), Temesvári Informatica–
Csíkszeredai Imperial Wet (va-
sárnap, 17 óra), Resicabányai 
Muncitorul–Dunărea Călărași 
(március 19., hétfő, 16 óra), Futsal 
Klub Székelyudvarhely–Gala-
ci United (március 19., 18 óra), 
Marosvásárhelyi City'us–Dé-
vai  Autobergamo (március 
20., 18 óra). 18. forduló (ápri-
lis 7.): Jászvásár–Resicabánya, 
Călărași–Udvarhely, Galac–Te-
mesvár, Csíkszereda–Marosvá-
sárhely, Déva–Sepsiszentgyörgy.

ZÁTYI TIBOR

Az FK biztosan egy pontot visz a rájátszásba

Nagy a tét a bajnoki hajrában

Az FK Székelyudvarhely helye biztos a rájátszásban, a csíkiakra viszont még vár egy nagy feladat

A Dévai Autobergamo 

paprikás mérkőzé-

sen 6–3-ra legyőzte a 

Temesvári Informaticát 

a teremlabdarúgó 1. 

Liga 16. fordulójában. A 

hátramaradt két játék-

nap minden csapatnak 

óriási téttel bír, nem 

mindegy, ki melyik ágra 

kerül a rájátszásban és 

hány ponttal folytatja.

Az 1. Liga állása
1. Dévai Autobergamo 16 13 3 0 129–25 42
2. Temesvári Informatica   16 13 2 1 104–23 41
3. Galaci United 16 12 1 3 89–36 37
4.  FK Székelyudvarhely 16 11 2 3 126–57 35
5. Dunărea Călărași 16 6 3 7 53–60 21
6. Csíkszeredai Imperial Wet 16 6 2 8 78–73 20
7. Jászvásári Poli CSM 16 5 3 8 66–69 18
8.  Resicabányai Muncitorul 16 3 0 13 45–157 9
9. Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 16 1 0 15 29–118 3
10. Marosvásárhelyi City’us*  16 2 0 14 35–136 -2

* 8 ponttal büntetve

Székelykeresztúron rendezik 
meg vasárnap a Hargita megyei 
teremlabdarúgó-bajnokság ha-
tos döntőjét. Az alapszakasz so-
rán három régióra osztották a 
megyét, ahonnan két-két csapat 
jutott be a legjobbak közé: Udvar-
helyszékről a Székelykeresztúri 
Egyesülés és a Székelyudvar-
helyi UH, Gyergyószékről a 

Gyer           gyószárhegyi Bástya és a 
Gyer  gyószentmiklósi Inter II., 
míg Csíkszékről a Madéfalvi 
SE és a Csíkszentgyörgyi Fi-
ság. A szervezők a hat csapatot 
két hármas csoportba sorsol-
ták, ahonnan az első kettő be-
jut az elődöntőbe, míg az utolsók 
az 5. helyért lépnek majd pályá-
ra. Hargita megyei teremlabda-

rúgó-bajnokság, hatos döntő, A 
csoport: Egyesülés–Fiság (8.30), 
Inter II.–Fiság (10.10), Egyesü-
lés–Inter II. (11.50). B csoport: 
Bástya–UH (9.20), Madéfalva–
UH (11 óra), Bástya–Madéfalva 
(12.40). Elődöntő: A1–B2 (13.30), 
B1–A2 (14.20). Az 5. helyért: A3–
B3 (15.10). A kisdöntő 16 órakor, 
míg a döntő 16.50-kor kezdődik.

Keresztúron döntőznek a megyei futsalosok

Befejeződött a román labda-
rúgó 1. Liga alsóházi rájátszá-
sának első fordulója. Az utolsó, 
hétfő esti mérkőzésen a Buka-
resti Dinamo simán legyőzte a 
Medgyesi Gaz Metant. Labdarú-
gó 1. Liga, rájátszás, alsóház (7–
14. hely), 1. forduló: Bukaresti 
Dinamo–Medgyesi Gaz Metan 
3–0 (1–0), gólszerzők Pesic (35.), 

M. Popescu (74.) és Moldoveanu 
(90+4.). Korábban közölt ered-
mények: Concordia Chiajna–
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
1–0, FC Botoșani–Bukaresti Ju-
ventus 0–0, FC Voluntari–Te-
mesvári Poli 1–0. Az állás: 7. 
Dinamo 23 pont, 8. Botoșani 21, 
9. Voluntari 17, 10. Chiajna 15, 
11. Temesvár 14, 12. Sepsi OSK 

11, 13. Medgyes 8, 14. Juventus 
7. A következő fordulóban (már-
cius 16–19.): Bukaresti Juven-
tus–Temesvár (péntek, 18 óra), 
Medgyes–Chiajna (szombat, 
18 óra), Botoșani–Dinamo (szom-
bat, 20.45), Sepsi OSK–Voluntari 
(hétfő, 20.45). A mérkőzéseket a 
Look TV, a Digi Sport és Telekom 
Sport élőben közvetíti.

Simán nyert a Dinamo az alsóházban Mindannyian dobogón végeztek
A székelyudvarhelyi Hwarang WTF Taekwondo SK nyolc versenyzővel vett 
részt a múlt hét végén Csíkszentkirályon tizennyolcadik alkalommal meg-
rendezett, Kraiten Kupa elnevezésű WT tékvandóversenyen. A sportese-
ményen tizennégy csapat hetven versenyzője vett részt. A Hwarang WTF 
Taekwondo SK sportolói a következő eredményeket érték el. A osztály: 
Nemes Mátyas (-80 kg, szenior korosztály) 2. hely, Benedek Dávid (-33 kg, 
kadett) 1. hely. B osztály: Grittó Roland (-51 kg, szenior) 1. hely, Ágoston 
Dávid (+40 kg, gyerek) 1. hely, Zsombori Szabolcs (-25 kg, gyerek) 2. hely, 
Gábos Blanka (-51 kg, junior) 3. hely, Nagy Ágnes (-41 kg, gyerek) 3. hely, 
Grittó Alpár (-45 kg, kadett) 3. hely. Formagyakorlat (poomsae): Nemes 
Mátyas (szenior) 1. hely, Benedek Dávid (kadett) 1. hely.
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