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I zgalmas és fordulatos mérkő-
zésekkel ért véget a múlt heti 
Kispályás Petőfi  Kupa. A váro-

si minifoci-bajnokságon az alábbi 
eredmények születtek: a kisdöntő-
ben Kissolymos–Fiatfalva 3–0, a 
fi náléban Old Boys–Csekefalva 3–5. 
Így a végeredmény: 1. Csekefalva, 2. 
Old Boys, 3. Kissolymos. Különdí-

jak: legjobb kapus – Gál Attila, leg-
jobb játékos – Szőcs Attila, gólkirály 
– Kovács Ákos. Az első helyen vég-
zett csapat értékes nyereménnyel 
gazdagodott, ugyanis az 500 lejes 

pénzjutalom mellé még egy zentai 
kirándulást is nyert.

Második alkalommal szervezték 
meg a Székelykeresztúri Kistérségi 
Napok alkalmával a duatlon- és tri-
atlonversenyt. Ezúttal is a Rugon-
falvi-tó és környéke adott otthont az 
eseménynek. Kétszáz métert úsztak, 
4000 métert kerékpároztak és 2100 
métert szaladtak a részvevők (kivéve 
a duatlonversenynél, ahol csak fut-
ni és biciklizni kellett). A szervezők 

közleménye szerint „az első rendez-
vény apróbb bukkanóit kijavítva ké-
szültünk az ideire, ahol csak az idő-
járástól kellett tartanunk. Egész nap 
gyülekeztek a felhők, a szervezők fo-
lyamatosan bújták az időjárás-jelenté-
seket és kémlelték az eget, míg végül 
szikrázó napsütésben úsztak, szalad-
tak, kerékpároztak a benevezők.” A 
felnőttek mezőnyében, a férfi  aknál 
Elekes István bizonyult a legjobbnak, 
míg a nőknél Fazakas Orsolya.

2. Kistérségi duatlon- és triat-
lonverseny, Rugonfalvi-tó, díja-
zottak:
duatlon (csak gyermek kategória 
volt): 1. Csutak Barna, 2. Dragomi-
rescu Dávid, 3. Lőrinczi István, il-
letve Simó Anett Kamillát díjazták a 
lány kategóriában,
triatlon, ifj úsági kategória: 1. Kása 
Csaba, 2. Kacsó Bence,
triatlon, felnőtt kategória: 1. Elekes 
István, 2. Buti László, 3. Sinka Zsolt,

triatlon, női kategória: 1. Fazakas 
Orsolya, 2. Koncz Klára, 3. Simó Iza-
bella,
triatlon, staféta kategória: 1. 72-esek 
(Csutak Sándor, Szakács Albert), 2. 
Bálinték (Bálint Csaba és fi ai, Kund 
és Csaba), 3. Zeyk team (Zsidó Fe-
renc, Nagy Lajos, Balázs Mihály).
Különdíjat kapott a 111-es csapat 
(Kálmán Lídia, Kakucsi Annamária, 
Bándi-Keszey Judit) az egyetlen női 
váltó kategóriában.

Sportoltak is a Kistérségi napokon
Csekefalvi sikerrel ért véget a keresztúri minifoci-bajnokság
• Nem csak a kulturális 
eseményekről szólt Szé-
kelykeresztúron a Kistér-
ségi napok. Többek közt 
minifoci-bajnokságot és 
duatlon-, illetve triatlon-
versenyt is rendeztek.

Az első helyen végzett 
csapat értékes nyere-
ménnyel gazdagodott, 
ugyanis az 500 lejes 
pénzjutalom mellé még 
egy zentai kirándulást is 
nyert.

Csík–Udvarhely meccs Kézdin
Kézdivásárhelyen játszik felkészülési meccset az FK Csíkszereda és 
a Székelyudvarhelyi FC. A labdarúgó 3. Liga augusztus végi rajtjára 
készülő csapatok szombaton csapnak össze a Sinkovits Stadionban. A 
találkozó 11.30-kor kezdődik.

Segesváron rendezik a Szuperkupát
A bajnok és kupagyőztes Temesvári Informatica a Galaci United csapa-
tával küzd meg a teremlabdarúgó Szuperkupában. A Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) úgy döntött, hogy Segesváron rendezik meg a 
találkozót. Bár a Szuperkupában az 1. Liga címvédője és a Román Kupa 
győztese kellene összecsapjon, de mivel mindkét versenykiírást a 
temesváriak nyerték, így a szabályzat szerint a bajnoki ezüstérmes kell 
legyen a párharc másik fele. Ez a Galaci United volt a múlt szezonban. A 
meccset augusztus 25-én, szombaton rendezik meg, a pontos időpon-
tot még nem tette közzé az FRF.

• RÖVIDEN 

S kót lapértesülések szerint há-
rom mérkőzése maradt a má-
sod osztályban szereplő Dun-

dee United vezetőedzőjének, a széke-
lyudvarhelyi László Csabának, hogy 
megmentse állását – írja az Nso.hu. A 
vezetői elégedetlenség egyik kiváltó 
oka, hogy a csapat leszerepelt a nyári 
Ligakupában: a Dundee United négy 
meccséből hármat elvesztve – kettőt 
tizenegyesekkel – simán kiesett a 
csoportkörből, majd az első bajnoki 
fordulóban hazai pályán szenvedett 
vereséget a Dunfermline Athletic-
től. A klub célja ebben a szezonban 
a feljutás, miután a 2016-os kiesés 
óta mindkétszer elvérzett a csapat 
az élvonalért vívott rájátszásban. A 
Dundee Courier beszámolója szerint 
László elnézést kért csapata bajno-
kin mutatott gyenge játéka miatt, és 
azért, mert nem sikerült az előzete-
sen kötelezőnek gondolt győzelmet 
megszerezni az első fordulóban.
Sajtóértesülések szerint ha László 
nem nyeri meg a Queen of the South 
elleni hétvégi bajnokit, máris lapátra 
kerülhet, ami még akkor sem elkép-

zelhetetlen, ha győzne a United. A 
klub elöljárói ugyanis három mérkő-
zés után értékelik majd a szakember 
munkáját ebben az idényben, s ha 
úgy ítélik meg, hogy nincs előrelé-
pés, habozás nélkül leváltják az 54 
éves trénert.

László Csaba tavaly november-
ben lett a nagy múltú klub vezető-
edzője, amellyel az elmúlt idényben 
a 3. helyen végzett a bajnokságban, 
így bejutott az élvonalért rendezett 

rájátszásba, ám ott az elődöntőben 
búcsúzott. A nyár elején aztán telje-
sen szabad kezet kapott a klub veze-
tőitől, amelynek eredményeként 14 
játékostól, a komplett orvosi stábtól 
és kapusedzőjétől is megvált.

Inog a kispad László Csaba alatt

L ejátssza első felkészülési mérkő-
zését az FK Székelyudvarhely. 

A teremlabdarúgó 1. Liga augusztus 
végi rajtjára készülő udvarhelyiek 
az újonnan alakult Marosvásárhelyi 
VSK vendégei lesznek. A találkozó 
szombaton délelőtt 10 órakor kez-

dődik a marosvásárhelyi Szász Al-
bert Sportiskola termében. A VSK a 
megszűnt Marosvásárhelyi City’us 
alapjaira épült, a Lucian Nicușan ál-
tal felkészített együttes a következő 
szezont a 2. Ligában kezdi el. 

P. G.

Barátságos meccs a vásárhelyi VSK-val

Hamarosan eldől az udvarhelyi edző 
sorsa a skót csapatnál
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