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Hosszú, közel egy éve tartó 
negatív sorozatot szakíta-
na meg a Székelyudvarhe-

lyi FC szombaton, hiszen legutóbb 
a tavalyi pontvadászatban, áp-
rilis 4-én a Sportul Chișcani 
otthonában tudta győztesen el-
hagyni a pályát. Azóta lejátszott 
tíz idegenbeli mérkőzésén rendre 
vereséget szenvedett. Az idei baj-
nokságban hét kiszállásán négy 
gólt szerzett és huszonegyet ka-
pott a csapat.

Az előjelek nem a legjobbak, 
minden bizonnyal nagyon rossz 
minőségű pályán fogják meg-
rendezni a mérkőzést, mivel 
pénteken egy Galac megyei baj-
noki meccsnek is otthont ad a 
Dunărea Stadion. Ezt emelte ki 
az SZFC edzője, Mészáros Al-

pár is. „Ezek a legveszélyesebb 
meccsek, amikor egy gyenge 
csapat ellen játszol egy nagyon 
rossz minőségű pályán. Ezért 
nagyon fel kell készülnünk a 
meccsre, fizikailag és pszichi-
kailag is, hiszen ahogy telik az 
idő és nem rúgsz gólt, úgy nő a 

stressz is a játékosokban. Bízom 
a fiúkban, a csapatnak megvan 
az ereje ahhoz, hogy megnyer-
jen egy ilyen meccset. Viszont 
óvatosan is kell játszaniuk, mi-
vel hat játékosunk van egy sár-
ga lapra az eltiltástól” – mondta 
Mészáros.

Mint kiderült, a tavaszi rajton a 
Galaci Oțelul elleni hazai mérkő-
zésen megsérült Bálint Rajmond 
állapota sokat javult, nem szen-
vedett izomszakadást a combjá-
ban. A prognózis szerint a hónap 
végén, a Bucovina Rădăuți elle-
ni hazai mérkőzésen már pályá-

ra léphet. A keret teljes, Ajrullahu 
Izet is visszajött az U21-es mace-
dón válogatottól.

A Metalosport az egyik biztos 
kiesője az 1-es szériának, hiszen 
lejátszott tizenöt mérkőzésén 
csupán két gólt szerzett, az el-
lenfelek pedig 126 alkalommal 
vették be a főleg ifjúsági játéko-
sokat foglalkoztató galaci csapat 
hálóját. Továbbá pénzügyi adós-
ságai miatt a Román Labdarú-
gó-szövetség fegyelmi bizottsága 
nyolc ponttal büntette az együt-
test. Ősszel az SZFC történelme 
legnagyobb arányú győzelmét 
aratta a Metalosport ellen, a 14–
0-ra megnyert találkozón nyolc 
játékos osztozott a gólokon. Az 
SZFC-vel azonos pontszámmal 
rendelkező CSM Pașcani szabad-
napos lesz a hét végén, az udvar-
helyi csapat siker esetén három 
ponttal elléphet üldözőjétől.

Labdarúgó 3. Liga, 18. for-
duló: pénteken 15 órától Bákói 
Aerostar–Sănătatea Darabani; 
szombaton 15 órától Galaci 
Metalosport–Székelyudvarhelyi 
FC, Szászhermányi FC–Bucovina 
Rădăuți, Barcarozsnyói Olimpic 
Cetate–Kézdivásárhelyi KSE, FK 
Csíkszereda–Románvásári VSK, 
17.30-tól Galaci Suporter Club 
Oțelul–CSM Focșani, Sporting 
Liești–Avântul Valea Mărului 3–0 
(játék nélkül), a CSM Pașcani 
szabadnapos lesz.
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Kötelező győzelem előtt az SZFC

Ősszel történelmi sikert aratott az udvarhelyi csapat, 14–0-ra győzött

Papíron a legkönnyebb 

kiszállás vár a Székely-

udvarhelyi FC-re, szom-

baton délután három 

órakor a labdarúgó 3. 

Liga 1-es csoportjá-

nak sereghajtójához, a 

Galaci Metalosporthoz 

látogat.

Az Iskolás Sportklub eredményei
Kézilabda. Az ISK ifjúsá-

gi 1-es csapata Segesváron lé-
pett pályára, a bajnoki mérkőzést 
29–27-re elveszítették Sipos Ló-
ránt edző tanítványai. Az ifjúsági 
2-esek két mérkőzést játszottak, 
Fogarason 34–29-re győztek, ha-
zai pályán viszont 27–26-ra ki-
kaptak Segesvártól. A Mester 
Zsolt által irányított ifjúsági 2-es 
lánycsapat magabiztos győzel-
met aratott, hazai pályán 30–
24-re verte Medgyes együttesét. 
Az ISK két csapattal vett részt 
a Kiskunhalason 51. alkalom-
mal megrendezett Bibó Kupán. 

A Sándor Aliz által irányított if-
júsági 3-as lánycsapat negyedik, 
míg az ugyancsak ifjúsági 3-as fi-
úk Orbán Levente vezetésével az 
ötödik helyen végeztek. A fiúknál 
a legjobb kapus címet Nagy Nor-
bert kapta, míg Demeter Zsoltot 
beválasztották a torna All Star-
csapatába. A lányoknál a legtech-
nikásabb játékos címet Miklós 
Flóra kapta, Dénes Szidónia pe-
dig ugyancsak az All Star-csapat 
tagja lett.

Atlétika.  Bukarestben ren-
dezték meg az ifjúsági 2-es at-
léták fedett pályás országos 

bajnokságát. Bartus Virág 60 mé-
ter gáton 9. helyen zárt (9.81 mp). 
Távolugrásban Kovács Hunor 14. 
lett (5,87 m), Szigyártó Nikolett és 
Kovács Hunor a középmezőnyben 
végzett. Edző Bartus Attila.

Tenisz. Petroczki Emma mind 
a kilenc mérkőzését megnyerte a 
Medgyesen rendezett Tenis10 
Kupán, így Orbán Erzsébet edző 
tanítványa az első helyen végzett.

Sakk.  A Csíkszeredában 
megrendezett Küküllő Kupán 
Balázs István edző tanítványa, 
Dénes Attila a felnőttek között a 
harmadik helyet szerezte meg.

Két meccs a megyeiben

A pálya rossz állapota miatt elhalasztották a Balánbányai Bá-
nyász–Szárhegyi Bástya mérkőzést a Hargita megyei labdarú-
gó-bajnokság 17. fordulójából. Szombaton két mérkőzést ren-
deznek meg: 15 órától a Maroshévíz–Homoródalmás, 15.30-tól 
pedig a Gyergyói VSK–Udvarhelyi Roseal találkozót. Az éllovas 
Székelykeresztúri Egyesülés szabadnapos lesz.

Kezdődik a hajrá

A teremlabdarúgó 1. Liga alapszakaszának utolsó előtti fordulóját 
rendezik meg a hét végén. A felsőházi rájátszásért küzdő Csíksze-
redai Imperial Wet szombaton a Temesvári Informatica otthonában 
játszik. Az FK Székelyudvarhely hétfőn lép pályára, 18 órától a városi 
sportcsarnokban a Galaci United lesz az ellenfél. A mérkőzésre szóló 
jegyeket elővételben a Notesz üzletben (Bethlen Gábor utca 5.) lehet 
megvásárolni. Teremlabdarúgó 1. Liga, 17. forduló: Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi Futsal–Jászvásári Poli (péntek, 18 óra), Temesvári Informatica–
Csíkszeredai Imperial Wet (vasárnap, 17 óra), Resicabányai Muncitorul–
Dunărea Călărași (hétfő, 16 óra), Futsal Klub Székelyudvarhely–Galaci 
United (hétfő, 18 óra), Marosvásárhelyi City’us–Dévai Autobergamo 
(kedd, 18 óra).

A Sportinggal elődöntőzik a Rába ETO

A Győri Rába ETO a Sporting Lisboa csapatával találkozik az UEFA 
Futsal Cup elődöntőjében. A másik ágon spanyol csatát rendeznek, a 
címvédő Inter Movistar ellenfele a Barcelona lesz. A négyes döntőnek 
április 20–22. között Zaragoza ad otthont. A két elődöntőt pénteken 
rendezik, a bronzmérkőzés és a döntő pedig vasárnap lesz.

Kicsúszott a csíkiak kezéből a győzelem 

Bár a mérkőzés nagy részében vezetett, a harmadik játékrészben ka-
pott sok gól miatt vereséget szenvedett szerdán este a Csíkszeredai 
Sportklub a jégkorong Erste Liga elődöntőjében. A Miskolci Jegesmed-
vék csapata 7–5-re győzött a Vákár Lajos Műjégpályán, és összesítés-
ben 3–1-re vezet az egyik fél négy nyert mérkőzéséig tartó párharcban.

Az FC Barcelona magabiztos, 
3–0-s győzelmet aratott a ven-
dég Chelsea felett szerdán es-
te, a labdarúgó Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntőjének visszavágóján, 
így 4–1-es összesítéssel jutott to-
vább. A Barcelona mindössze 128 
másodperc után Messi révén ve-
zetést szerzett, majd bő negyed-
óra után megduplázta előnyét, 
Messi passzát követően Ousmane 
Dembéle talált be. A fordulást kö-
vetően a Chelsea előtt adódott 
lehetőség, de a játékvezető egy 
büntetőgyanús esetben továbbot 

intett. A 63. percben aztán vég-
érvényesen eldőlt a továbbjutás, 
Messi 123. fellépésén 100. BL-
gólját szerezte, Courtois ezúttal is 
kötényt kapott.

A Bayern München kettős győ-
zelemmel búcsúztatta a Besiktas 
együttesét, Jupp Heynckes, a 
Bayern München vezetőedzője 
rekordot állított fel, ugyanis ak-
tuális csapatával sorozatban ti-
zenegyedik összecsapását nyerte 
meg a BL-ben. Labdarúgó Bajno-
kok Ligája, nyolcaddöntő, visz-
szavágó: FC Barcelona–Chelsea 

3–0 (2–0), gólszerzők Messi (3., 
63.), Dembelé (20.), továbbjutott 
a Barcelona, 4–1-es összesítés-
sel; Besiktas–Bayern München 
1–3 (0–1), gólszerzők Vágner Love 
(59.), illetve Thiago Alcántara (18.), 
Gökhan Gönül (46., öngól), Wagner 
(84.), továbbjutott a Bayern, kettős 
győzelemmel, 8–1-es összesítés-
sel. A negyeddöntő mezőnye: Real 
Madrid (címvédő), FC Barcelona, 
Sevilla, AS Roma, Juventus, Man-
chester City, Liverpool, Bayern 
München. A sorsolást ma 13 órától 
rendezik Nyonban.

Simán jutott tovább a Barcelona és a Bayern
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