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Nemzetközi labdarúgó-

mérkőzésnek ad otthont 

ma délután 6 órától 

Csíkszereda. A városi 

stadionban Románia és 

Magyarország U15-ös 

korosztályú válogatottjai 

lépnek pályára. A felké-

szülési mérkőzésre a né-

zők belépése ingyenes.

Varga Károly, az FK Csík-
szereda és a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia szak-

mai igazgatója lapunknak mi-
nap elmondta, hogy az esemény 
kezdeményezője, ötletgazdája 
Szondy Zoltán, az akadémia el-
nöke volt. „Az ő koordinálásával, 
több egyeztetésre is sor került 
vezetői szinten, de ezen túlme-
nően a mérkőzés létrejötte sze-
rintem azt is jelzi, hogy immáron 
magyar és román oldalon is elis-
merik a régióban folyó szakmai 
munkát” – hangsúlyozta Varga. 
A Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia fiatal játékosai közül négyen 
kaptak meghívást az eseményre, 
a tervek szerint a román csapat-
ban Albu Attila és Szín Ferenc fog 
szerepelni, a magyar válogatott-
ba pedig Csala Róbert és Gergely 
Botond kapott meghívást.

Román keret

Adrian Văsâi, Románia U15-
ös válogatottjának vezetőedző-
je a következő kerettel készült a 
ma délutáni mérkőzésre. Kapu-

sok: Robert Popa (CSM Râmnicu 
Vâlcea) ,  Cosmin Trandafir  
(Viitorul Ovidiu). Hátvédek: 
Sergiu Pârvulescu (Brassói 
Tâmpa), Răzvan Sturzu (Temes-
vári Banatul), Mario Nicolescu 
(Zaragoza/Spanyolország), 
Szín Ferenc (FK Csíkszereda), 
Bogdan Lazăr (Viitorul Ovidiu), 
Fabrizio Constantin (FCSB), 
Raul Ardelean (Nagyváradi 
CSM), Vlad Bogdan (Kolozsvá-
ri Viitorul). Középpályások: Ni-
colas Popescu, Roberto Mălăele, 
Ștefan Bodișteanu, Remus Mi-
hai (mind Viitorul Ovidiu),  
Andrei Pandele (FCSB), Sebas-

tian Nechita (Juniorul Suceava), 
Luca Mihai (Astoria Walldorf/ 
N é m e t o r s z á g ) ,  P a u l  C o z a  
(Nagybányai FC Kiss), Denis 
Păunescu (Viterbeze/ Olaszor-
szág), Andrei David (Fiorentina/ 
Olaszország), Antonio Miuțescu 
(Dinamik Craiova), Albu Atti-
la (FK Csíkszereda). Csatárok: 
Demetris Cristodulo (Temes-
vári ASU Poli) és Sasha Agiveli 
(Viitorul Ovidiu).

Csíksomlyót is felkeresték

A magyar csapat hétfőn érke-
zett meg Csíkszeredába, ahol a 

Belvon Attila vezette együttes 
minden nap edzett, tegnap pe-
dig a csíksomlyói kegytemplom-
ba is ellátogattak. Íme, a magyar 
U15-ös válogatott kerete. Kapu-
sok: Horváth Kornél (MTK), Senkó 
Zsombor (Illés Akadémia). Védők: 
Zsuppán Balázs (Mosonmagyar-
óvár), Fodor Péter (Videoton FC), 
Csinger Márk (MTK), Török Ke-
vin (Honvéd MFA), Gergely Botond 
(FK Csíkszereda), Helembai Márk 
Árpád (MTK) és Fűzfői Márk 
(DVSC). Középpályások: Kispál 
Tamás (DVTK), Bényei Ágoston 
(DVSC), Vogyicska Balázs (Pécs) 
és Csala Róbert (FK Csíkszereda). 

Támadók: Molnár Roland (DVTK), 
Farkas Botond (MTK), Kovács Má-
tyás (Vasas), Bakos Zsombor (Új-
pest), Németh Dániel (Honvéd) és 
Varga Donát (Vasas).

Dusinszkiék döntetlenje

A ma délutáni mérkőzés fel-
vezetőjeként, tegnap délben, 
felkészülési mérkőzésen az FK 
Csíkszereda U16-os együtte-
se Romániai U15-ös váloga-
tottját fogadta a csíkszeredai 
stadionban. A 2x35 perces mér-
kőzésen jó iramú játékot láthat-
tak a nézők. A csíkiak Marius 
Corbu találatával szerezték meg 
a vezetést, a 35. percben a te-
hetséges csíki játékos ellen-
állhatatlanul tört be bal szélen 
a 16-os területére, és mint-
egy 13 méterről hatalmas bom-
bagólt lőtt (1–0). A válogatott 
szünetben minden játékosát le-
cserélte, és az 55. percben egy 
szögletrúgást követően Sebas-
tian Nechita fejesgóljával ki-
egyenlítettek. Mindkét csapat 
előtt adódott még számos gól-
szerzési lehetőség, de a játék 
képe alapján igazságos döntet-
len született. Az eredmény: FK 
Csíkszereda (U16)–Romá-
nia (U15) 1–1 (1–0). Gólszer-
zők: Marius Corbu (35. perc), 
illetve Sebastian Nechita (55.). 
A Dusinszki Zoltán és Kurucsai 
Milán edzők által felkészített 
FK Csíkszereda csapatának ösz-
szetétele: Albert Hunor – Baga 
Szabolcs, Tóth Krisztián, Vi-
ta Dániel, Lázár Kristóf, Szondi 
Botond, Casiadi-Bakó Soma, Ve-
ress Márk, Botorok János, Suciu 
Tóni, Marius Corbu. Játszott 
még: Molnár Zsolt, Bakó Dávid, 
Gyerő Adorján, Incze Zsombor, 
Balázs István, Vitos Tamás és 
Erőss Ákos.

Először rendeznek válogatottak közötti labdarúgó-mérkőzést Csíkszeredában

Román–magyar U15-ös focicsata Csíkban

Lendületes focit játszanak a fiatalok. Érdemes lesz ma délután kilátogatni a csíkszeredai stadionba
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Nyolc éven belül az ötödik – ösz-
szességében a kilencedik – eu-
rópai kupadöntőjére készül az 
Atlético Madrid, míg az Olympique 
Marseille története ötödik nem-
zetközi fináléjában szerepel ma 
este a labdarúgó Európa Liga ly-
oni zárómérkőzésén. Amióta Eu-
rópa Ligának nevezik a sorozatot 
(korábban UEFA Kupa volt a neve), 
ez lesz a kilencedik döntő. A ko-
rábbi nyolc fináléban 21 gól esett, 

ez 2,625-ös átlagot jelent. A leg-
nagyobb különbségű győzelem az 
Atlético nevéhez fűződik, amely 
2012-ben 3–0-ra verte az ugyan-
csak spanyol Athletic Bilbaót. A ma 
esti találkozót Björn Kuipers vezeti 
majd: a 45 éves holland bíró 2013-
ban dirigálta a Chelsea–Benfica 
EL-döntőt, egy évvel később pe-
dig a Real Madrid–Atlético Madrid 
BL-finálét. A mérkőzés 21.45 óra-
kor kezdődik, várhatóan telt ház, 

 56 500 néző előtt. A mérkőzést 
élőben közvetíti a Pro TV, a Tele-
kom Sport 1 és az RTL II.

Íme, a várható kezdőcsapa-
tok. Olympique Marseille:  
Mandanda – Sarr, Sakai, Gustavo, 
Rami, Amavi – Payet, Zambo, 
Sanson, Ocampos – Thauvin. 
Atlético Madrid:  Oblak – 
Juanfran, Giménez, Godin, Filipe 
Luis – Gabi, Thomas, Saúl Niguez, 
Koke – Griezmann, Diego Costa.

Ma este rendezik az Európa Liga-döntőt

Életben tartotta bajnoki esé-
lyeit az FCSB a román labdarúgó 
1. Ligában. A felsőházi ráját-
szás utolsó előtti fordulójában, 
hétfőn este Felipe Teixeira 86. 
percben szerzett góljával 1–0-
ra győzött a CSU Craiova vendé-
geként. Sikerével az FCSB egy 
pontra csökkentette hátrányát 

az éllovas Kolozsvári CFR mö-
gött, így a bajnok kiléte az utol-
só fordulóban dől el. Vasárnap 
20.45 órától a CFR hazai pályán 
a Viitorult fogadja, győzelem ese-
tén bajnoki címet ünnepelhet. A 
fővárosiak szintén hazai pályán 
játszanak, az Astra együttesét 
fogadják. Eredmény, Felsőház (1-

6. helyek), 9. forduló: Craiovai 
U–FCSB 0–1 (0–0). Gólszerző: 
Filipe Teixeira (86. perc). A for-
duló korábbi, már közölt ered-
ményei: Viitorul Ovidiu–Poli Iași 
1–0 és Astra Giurgiu–Kolozsvá-
ri CFR 0–2. Az állás: 1. CFR 47 
pont, 2. FCSB 46, 3. Viitorul 35, 4. 
Craiova 35, 5. Astra 33, 6. Iași 24. 

Pünkösdre napolt bajnokavatás

Temesvári előny a futsaldöntőben

Vendéggyőzelemmel kezdődött a román teremlabdarúgó-bajnok-
ság döntője. A hétfő esti összecsapáson: United Galaţi–Te-
mesvári Informatica 0–1 (0–0). Gólszerző: Simic (38. perc). 
A három nyert mérkőzésig tartó sorozat második felvonását szin-
tén Galacon rendezték, és tegnap késő este, lapzárta után fejező-
dött be. A bronzéremről egyetlen találkozó dönt, az FK Székely-
udvarhely–Dévai Autobergamo mérkőzést holnap este 7 órától 
rendezik a székelyudvarhelyi sportcsarnokban.

Roberto Mancini az olasz kapitány

Roberto Mancini lett Olaszország labdarúgó-válogatottjának szövet-
ségi kapitánya. Az 53 éves szakember hétfő este írta alá az erre vo-
natkozó szerződést, nem sokkal azután, hogy közös megegyezéssel 
távozott a Szentpétervári Zenit kispadjáról.

Elhunyt Cristian Ţopescu

Nyolcvanegy éves korában tegnap elhunyt Cristian Ṭopescu, a 
romániai sportújságírás egyik legismertebb személyisége. A köz-
szolgálati csatorna volt sportkommentátorát egy hete szállítot-
ták  kórházba Bukarestben. Cristian Ṭopescu pályafutása során 
tizenhárom olimpiai játékot és megannyi világ- és Európa-baj-
nokságot közvetített élőben a román közszolgálati televíziónál, 
amelynek sportfőszerkesztője és aligazgatója is volt. Munkás-
ságáért tavaly Klaus Johannis államfő Románia Csillaga érdem-
renddel tüntette ki.




