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A címvédőt fogadja az FK Székelyudvarhely

Ki végez a dobogón?

Sportesemények a televízióban
12.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Róma, nyolcaddöntő (Digi Sport 2, Digi Sport 3)
14.15 Országúti kerékpár, Giro d’Italia, 12. szakasz (Eurosport 1)
18.00 Labdarúgás, 2. Liga: Dunărea Călărași–Dacia Unirea Brăila (Digi Sport 1)
18.00 Labdarúgás, 2. Liga: CS Mioveni–Academica Clinceni (Telekom Sport 1)
18.00 Női kézilabda, Nemzeti Liga: SCM Craiova–Brassói Corona (Digi 2, Telekom 2)
19.30 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga, döntő, első mérkőzés: 
Bukaresti Steaua–Bukaresti Dinamo (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
20.45 Labdarúgás, 1. Liga, alsóház: Medgyes–Voluntari (Digi 1, Telekom 1, Look TV)

Elhunyt Cristian Ţopescu

Nyolcvanegy éves korában kedden délután elhunyt Cristian Ţopescu, 
a romániai sportújságírás egyik legismertebb személyisége. A köz-
szolgálati csatorna volt sportkommentátorát egy hete szállították  
kórházba Bukarestben. Cristian Ţopescu pályafutása során tizen-
három olimpiai játékot és megannyi világ-, illetve Európa-bajnoksá-
got közvetített élőben a román közszolgálati televíziónál, amelynek 
sportfőszerkesztője és aligazgatója is volt. Munkásságáért tavaly 
Klaus Johannis államfő Románia csillaga érdemrenddel tüntette ki.

Roberto Mancini az olasz kapitány

Roberto Mancini lett Olaszország labdarúgó-válogatottjának szövet-
ségi kapitánya. Az ötvenhárom éves szakember hétfőn este írta alá az 
erre vonatkozó szerződést, nem sokkal azután, hogy közös megegye-
zéssel távozott a Szentpétervári Zenit kispadjáról.

A két csapat vezetősége ko-
rábban megegyezett abban, 
hogy egy mérkőzésen dől 

el a harmadik helyezett kiléte, a 
dévaiak pedig lemondtak pálya-
választási jogukról, a dobogóról 
viszont nem. Ezt támasztja alá 
az Autobergamo edzője, Cosmin 
Gherman által a Román Labda-
rúgó-szövetség hivatalos olda-
lának adott nyilatkozat is. „Jól 
előkészítettük ezt a mérkőzést, 
győzni megyünk Székelyudvar-
helyre. Ha nyerünk is, nem fog 
igazán megvigasztalni minket, 
mivel elbuktuk a döntőt. Izgal-
mas játékra számítok, melyen két 
olyan együttes csap össze, amely 
igazi futsalt játszik” – mondta 
Gherman.

Az FK Székelyudvarhely edző-
je, Jakab Zoltán is hasonló vé-
leményen volt. „Két csalódott 
csapat csatája lesz. A dévai já-
tékosok még sértődöttek is, hi-
szen idén többre is képesek lettek 
volna. Azt mi is sajnálhatjuk, 

hogy bár lehetőségünk adódott 
rá, nem tudtunk élni vele, nem ju-
tottunk be a fináléba, de a tava-
szi meccsek alapján nem igazán 
érdemeltük meg a döntőt. Remé-
lem, hogy az utolsó találkozón-
kon megtelik a sportcsarnok és 
szurkolóink segítségével győz-
tes bronzmeccsel búcsúztatjuk 
a szezont” – fogalmazott Jakab. 
Az FK keretéből ketten hiányoz-
nak, Bíró Attila és Miklós Tamás 
sérülés miatt nincs bevethető ál-
lapotban.

Több mint négy évre vissza-
menőleg kell fellapozni a tör-
ténelemkönyvet ahhoz, hogy 

Déva elleni FK-győzelmet talál-
junk, 2014. április 1-jén Szőcsék 
6–5-re nyertek a Hunyad megyei 
városban. Az azóta lejátszott 
tíz bajnoki mérkőzés masszív 
Autobergamo-uralmat hozott, 
az FK kétszer ért el döntetlent 
(egyszer idegenben, egyszer 
pedig hazai pályán), a többi ta-
lálkozón rendre vereséget szen-
vedett.

Az FK történelme harma-
dik bronzmeccsére készül. Ta-
valy alulmaradt a Temesvári 
Informaticával szemben, ide-
genben 4–0-ra kapott ki, hazai 
pályán pedig 3–2-re győzött. A 

2013–14-es szezonban viszont 
megszerezte a harmadik he-
lyet, a kisdöntőben a Sepsiszent-
györgyi Sepsi Futsalt 7–5-re 
verte. A 2014–15-ös szezonban 
elveszítette a Marosvásárhelyi 
City’usszal szemben vívott dön-
tőt, ezüstérmes lett, míg a 2015–
16-os kiírásban nem jutott be a 
rájátszásba.

Teremlabdarúgó  1 .  L iga ,  
bronzmérkőzés: csütörtökön 19 
órától Futsal Klub Székelyudvar-
hely–Dévai Autobergamo. 

Döntő :  az  e l ső  ta lá lko -
zón Galaci United–Temesvári 
Informatica 0–1 (0–0); a máso-

dik meccsen Galaci United–Te-
mesvári Informatica 3–3 (2–2, 
1–1), büntetőkkel 1–3. A három 
győztes mérkőzésig tartó pár-
harc állása 2–0 az Informatica 
javára, a harmadik összecsa-
pás május 21-én 19 órától lesz 
Temesváron.

ZÁTYI TIBOR

A két együttes mindig kiélezett csatát vív egymással

ARCHÍV FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Ki-ki meccset 
játszanak az ifik
Elveszítette első mérkőzését 
az FK Székelyudvarhely az 
U19-es teremlabdarúgó-baj-
nokság 4-es számú elődöntő-
csoportjában. A Szőcs László 
és Bíró Attila által felkészített 
együttes 8–4-re kikapott a 
jobb játékerőt képviselő Kézdi-
vásárhelyi KSE-től. A három-
széki gárda bebiztosította he-
lyét a fináléban, miután tegnap 
délben 6–5-re legyőzte a cso-
port harmadik tagját, a Nicu 
Gane Fălticeni-t. A csoport 
második, egyben továbbjutást 
érő helyéért még nyílt a harc, 
az FK csütörtökön 11.30-tól a 
Suceava megyei gárdával csap 
össze a városi sportcsarnok-
ban. A fiúk győzelmi kényszer-
ben lépnek pályára, hiszen a 
döntetlen Fălticeni-nek kedvez. 
U19-es bajnokság, elődöntő-
torna, 1. forduló: Kézdivásárhe-
lyi KSE–Futsal Klub Székely-
udvarhely 8–4 (4–1), az FK 
gólszerzői Somodi Tamás 3, 
Csergő Szilárd 1. 2. forduló: 
Nicu Gane Fălticeni–Kézdivá-
sárhelyi KSE 5–6 (2–4). 3. for-
duló: csütörtökön 11.30-tól FK 
Székelyudvarhely–Nicu Gane 
Fălticeni.

Egy mérkőzés dönt a 

teremlabdarúgó 1. Liga 

harmadik helyéről, az 

elődöntőkben alulma-

radt együttesek ma 

este hét órától csapnak 

össze az udvarhelyi 

városi sportcsarnokban, 

a Futsal Klub Székelyud-

varhely ellenfele a Dévai 

Autobergamo lesz.

Hétközi fordulót rendeznek a 
labdarúgó 1. Liga alsóházi ráját-
szásában. Kedden a hazai pá-
lyán játszó Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK újabb értékes győ-
zelmet szerzett, közel egy órát 
emberhátrányban játszva 3–0-
ra legyőzte a vendég Temesvári 
ACS Polit. A háromszékiek nye-
rőembere a sáromberki születé-
sű Fülöp István volt, aki kétszer 
talált be a temesváriak kapujá-
ba. Győzelmének köszönhetően 

a Sepsi OSK továbbra is az alsó-
házi ranglista harmadik helyét 
foglalja el, és már hét ponttal el-
távolodott a kiesési helyektől.

Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, 
alsóház, 10. forduló: Sepsi 
OSK–Temesvári ACS Poli 
3–0 (1–0), gólszerzők Fülöp I. 
(45+6., 80.), Tandia (84.); Buka-
resti Juventus–Bukaresti 
Dinamo 0–2  (0–0), gólszerzők 
Popescu (64.), Nistor (72.). Az 
FC Botoșani–Concordia Chiajna 

mérkőzés lapzártánk után ért 
véget, míg a Medgyesi Gaz 
Metan–FC Voluntari találkozó 
ma 20.45-kor kezdődik. Az alsó-
ház állása: 7. Dinamo 44 pont, 8. 
Botoșani 32, 9. Sepsi OSK 29, 10. 
Voluntari 24, 11. Chiajna 23, 12. 
Medgyes 22, 13. Temesvár 22, 14. 
Juventus 16. 

A Sepsi OSK pénteken ismét 
hazai pályán játszik, 18 órakor 
a sereghajtó Bukaresti Juven-
tust fogadja.

Egyre távolabb a kieséstől a Sepsi OSK

Karnyújtásnyira került a Tor-
dai Potaissa a férfi kézilabdázók 
Challenge Kupa-serlegétől, mi-
után az AEK Athén elleni döntő 
Kolozsváron rendezett első mér-
kőzésén tizenegy gólos előnyt 
harcolt ki. A hétfő esti összecsa-
páson már az első félidőben ko-

moly előnybe került az erdélyi 
alakulat, ám igazán csak a szü-
net után szakította le ellenfe-
lét, végül 33–22-es győzelmével 
jelentős lépést tett a harmadik 
számú európai kupasorozat meg-
nyerése felé. A görögországi visz-
szavágó vasárnap 19 órától lesz, 

a tordaiakat edző Horațiu Gal pe-
dig figyelmeztetett: a sportban 
nagyobb meglepetések is történ-
tek már, ezért továbbra is össz-
pontosítaniuk kell. A Potaissa a 
Székelyudvarhelyi KC után a má-
sodik erdélyi csapat lehet, amely 
elhódítja a Challenge Kupát.

Karnyújtásnyira Tordától a kupa




