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A többet támadó és 

magabiztosan véde-

kező magyar együttes 

2–0-ás győzelmével 

zárult a tegnap délután 

Csíkszeredában meg-

rendezett válogatott 

labdarúgó-mérkőzés, 

amelyen Románia és 

Magyarország U15-ös 

korosztályú válogatott-

jai léptek pályára.

Sokan voltak kíváncsiak a 
tegnap délutáni nemzetkö-
zi focimérkőzésre Csíksze-

redában, főleg a fiatalok foglaltak 
szép számban helyet a csíksze-
redai stadion lelátóin. A találko-
zót megelőző himnuszéneklésnél 
is a fiatalok kerültek középpont-
ba, a két csapat és a nézők a 
csíkszentsimoni ifjúsági fúvósze-
nekar előadásában hallgathatták 
a magyar és a román himnuszt.

Kiegyensúlyozott játékot ho-
zott az első félidő, mindkét csapat 
próbálkozott veszélyes helyzete-
ket kialakítani, de a kapusoknak 
nem kellett bravúrokot bemutat-
niuk. Szünet után változott a játék 
képe, a vendég magyar együt-
tes vette át a játék irányítását, és 
mindjárt a második játékrész má-
sodik percében Bakos Zsombor 
megszerezte a vezetést. A csatár 
a két román belső védő között tört 
kapura, majd a kapus mellett be-
lőtte a vezető gólt (0–1). A folyta-

tásban is a vendég együttes volt 
veszélyesebb, több szabadrúgást 
harcolt ki a 16-os környékéről. A 
62. percben középről, mintegy 20 
méterről végezhettek el szabad-
rúgást a vendégek, a labdát pe-
dig Bényei Ágoston mesterien a 
jobb alsó sarokba csavarta (0–2). 
A hátramaradt bő félórában mind-
két kapunál adódtak gólszerzési 
lehetőségek, de a védelmek bizto-

san zártak. Eredmény, az U15-ös 
válogatottak mérkőzésén: Romá-
nia–Magyarország 0–2 (0–2). 
Gólszerzők: Bakos Zsombor (42. 
perc) és Bényei Ágoston (62.).

R o m á n i a : Rober t  Popa  
–  Sergiu  Pârvulescu,  Ma-
rio Nicolescu, Bogdan Lazăr, 
Fabrizio Constantin, Sebastian 
Nechita, Remus Mihai, Nicolas 
Popescu, Sasha Agiveli, Roberto 

Mălăele, Ștefan Bodișteanu. Ját-
szott még: Cosmin Trandafir (ka-
pus), Albu Attila, Răzvan Sturzu, 
Szín Ferenc, Raul Ardelean, Vlad 
Bogdan, Andrei Pandele, Luca Mi-
hai, Paul Coza, Denis Păunescu, 
Andrei David, Antonio Miuțescu 
és Demetris Cristodulo. Szövet-
ségi kapitány: Adrian Văsâi.

Magyarország: Horváth 
Kornél – Helembai Márk Ár-

pád, Csinger Márk, Kispál Ta-
más, Molnár Roland, Németh 
Dániel, Farkas Botond, Kovács 
Mátyás, Török Kevin, Csala 
Róbert, Fodor Péter. Játszott 
még: Senkó Zsombor (kapus), 
Zsuppán Balázs, Gergely Bo-
tond, Fűzfői Márk, Bényei Ágos-
ton, Vogyicska Balázs, Bakos 
Zsombor és Varga Donát. Szö-
vetségi kapitány: Belvon Attila.

Hétközi fordulót rendeztek a ro-
mán labdarúgó 1. Liga alsóházi 
rájátszásában. Kedden a hazai pá-
lyán játszó Sepsiszentgyörgyi Sep-
si OSK újabb értékes győzelmet 
szerzett, közel egy órát emberhát-
rányban játszva 3–0-ra legyőzte a 
vendég Temesvárt. A háromszé-
kiek nyerőembere a sáromberki 
születésű Fülöp István volt, aki 
kétszer talált be a temesváriak ka-

pujába. Győzelmének köszönhe-
tően a Sepsi OSK továbbra is az 
alsóházi ranglista harmadik helyét 
foglalja el, és már hét ponttal eltá-
volodott a kiesési helyektől. Ered-
mények, Alsóház (7-14. helyek), 10. 
forduló.  Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK–Temesvári ACS 
Poli 3–0 (1–0) /gólszerzők: Fülöp 
Istán (45. és 80. perc) és Tandia 
(84.)/.  Bukaresti Juventus–

Bukaresti Dinamo 0–2  (0–
0) /g: Popescu (64.) és Nistor 
(72.)/. Az FC Botoșani–Concordia 
Chiajna mérkőzés lapzártánk 
után ért véget, míg a Medgyesi 
Gaz Metan–FC Voluntari találko-
zó ma 20.45-kor kezdődik. A Sep-
si OSK a következő fordulóban, 
pénteken ismét hazai pályán ját-
szik, 18.00 órakor a sereghajtó 
Bukaresti Juventust fogadja.

Továbbra is a román Simona 
Halep vezeti a női teniszezők vi-
lágranglistáját, előnye azonban 
jelentősen csökkent. A második 
helyezett dán Caroline Wozniacki 
hátránya egy héttel ezelőtt még 
1265 pont volt, mostanra ez 425 
pont lett, mivel Halep címvédőként 
a negyeddöntőben búcsúzott múlt 
héten a madridi tornán. Babos Tí-
mea egy héttel ezelőtti helyéhez 

képest hármat lépett előre, így 
a 38. Női tenisz-világranglista (a 
WTA honlapja alapján, zárójelben 
a legutóbbi helyezés): 1. (1.) Simona 
Halep (román) 7270 pont, 2. (2.) 
Caroline Wozniacki (dán) 6845, 3. 
(3.) Garbine Muguruza (spanyol) 
6175, 4. (4.) Jelina Szvitolina (uk-
rán) 5505, 5. (6.) Karolina Pliskova 
(cseh) 5425, 6. (5.) Jelena Ostapenko 
(lett) 5282, 7. (7.) Caroline Garcia 

(francia) 5080, 8. (10.) Petra Kvitova 
(cseh) 4550, 9. (8.) Venus Williams 
(amerikai) 4286, 10. (9.) Sloane 
Stephens (amerikai) 4059, ... 33. 
(32.) Mihaela Buzărnescu (román) 
1353, ... 38. (41.) Babos Tímea (ma-
gyar) 1241, ... 41. (38.) Irina Camelia 
Begu (román) 1215, 42. (35.) Sorana 
Cârstea (román) 1175, ... 61. (61.) 
Monica Niculescu (román) 966, ... 
65. (67.) Ana Bogdan (román) 908.

Csíkszeredában játszott barátságos mérkőzést az U15-ös román és magyar labdarúgó-válogatott

Vendégsiker a csíki román–magyaron

Voltak szép pillanatok a mérkőzésen. Mindkét együttes nagy lelkesedéssel játszott

Egyre távolabb a kieséstől a Sepsi OSK

Jelentősen csökkent az éllovas Halep előnye

A címvédőt fogadja az FK Székelyudvarhely

Egy mérkőzés dönt a román teremlabdarúgó 1. Liga harmadik he-
lyéről, az elődöntőkben alulmaradt csapatok ma este 7 órától csap-
nak össze az udvarhelyi városi sportcsarnokban, ahol a Futsal Klub 
Székelyudvarhely ellenfele a Dévai Autobergamo lesz. A két csapat 
vezetősége korábban megegyezett abban, hogy egy mérkőzésen 
dől el a harmadik helyezett kiléte, a dévaiak lemondtak pályavá-
lasztási jogukról. A három nyert mérkőzésig tartó finálé első két 
összecsapását az idegenben játszó Temesvári Informatica nyerte, 
a Béga-partiak 1–0-ra, majd (büntetőkkel) 6–4-re nyertek Galacon, 
az United otthonában. A harmadik összecsapás május 21-én 19.00 
órakor kezdődik Temesváron.

Musial lett a debreceniek vezetőedzője

A cseh-német kettős állampolgárságú David Musial irányítja a Deb-
receni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC) újonc jégkorongcsapatának 
szakmai munkáját a következő szezontól. A szerdai sajtótájékoztatón 
Fodor András szakosztályvezető felidézte: David Musial edzői pályája 
2010-ben 35 évesen kezdődött játékos-edzőként Németországban. 
Később dolgozott a cseh harmadosztályban és az Opava U16-os 
csapatának szakmai vezetőjeként is. A 42 esztendős szakembernek 
nem ismeretlen a magyar jég: az előző szezonban a Dunaújváro-
si Acélbikák szakmai munkáját segítette, a magyar élcsapat volt az 
első komoly együttes, ahol edzőként szerepet vállalt – tette hozzá a 
szakosztályvezető. Fodor András áprilisban jelentette be, hogy újra 
lesz felnőtt jégkorongcsapata Debrecennek, amely a DEAC színeiben 
indul szeptembertől az Erste Ligában.
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