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Közeledik a futsal 2. Liga rajtja
Idén is két gyergyószéki csapat indul a másodosztályban

GERGELY IMRE

I dén kilenccsapatos lesz a má-
sodik liga, tehát a két gyergyó-
széki együttesen kívül még hét 

csapat nevezett be. Ezek a követ-
kezők: Piatra Neamți Futsal Ceah-
lăul, Segesvári Pro Tineret, Buzăui 
Fortius, Kézdivásárhelyi SE, Galaci 

United II., Fălticeni-i Pro Academy, 
valamint Marosvásárhely új csapa-
ta, a VSK.

Az első fordulóban az Inter Gyer-
gyó a Buzăui Fortius vendégeként 
lép pályára, míg a Kereszthegy ha-
zai környezetben vág neki a bajnok-
ságnak, ellenfele a Pro Academy 
lesz. A mezőnyben a fălticeni-i 
együttes újoncnak számít, nincs 
viszont itt az első osztályból tavasz-

szal kiesett Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
Futsal. A jelek szerint ők idén egyik 
bajnokságban sem indulnak.

A másodosztályos pontvadászat 
még tízcsapatosra is bővülhet, a fris-
sen első osztályba jutott Buzăui Lu-
ceafărul jelentkezési iratai ugyanis 
nem voltak rendben, így lehet, hogy 

visszasorolják az alacsonyabb osz-
tályba. A lebonyolítási rendszer nem 
változott: oda-visszavágós meccsek 
után véglegesítik a ranglistát.

Az első forduló programja (szep-
tember 16.): Gyergyóremetei Kereszt-
hegy–Fălticeni, Fortius 2014 Buzău–
Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó, 

Futsal Ceahlăul Piatra Neamț–Ma-
rosvásárhelyi VSK, Segesvári Pro 
Tineret–Kézdivásárhelyi SE.

A gyergyószéki rangadóra de-
cember 9-én, az őszi sorozat utolsó 
állomásaként kerül majd sor, ami-
kor a remeteiek fogadják a szent-
miklósiakat.

INTER: ÖTÖDIK HELY AZ ELTE-BEAC FUTSAL KUPÁN
Az Inter Gyergyó részt vett a múlt héten rendezett budapesti ELTE-BEAC Futsal Kupán. A 
csoportmérkőzések során a SOTE együttesét 2–1 arányban felülmúlták a zöld-narancssár-
gák, majd 5–1-es vereséget könyvelhettek el a végül harmadik helyen végzett Debrecennel 
szemben. 2–0-s győzelem következett az ELTE-BEAC B csapata ellen. A szerbiai KMF 
csapatával vívott küzdelemben egy kisbüntető döntött az Inter kárára, a gyergyóiak 1–0-ra 
kaptak ki. Az ötödik helyért kiírt mérkőzésen Hidegkút együttese volt az Inter ellenfele, a 
rendes játékidőben 1–1-es döntetlen született, a gyergyói csapat végül büntetőkkel győzte 
le magyarországi ellenfelét.

• A Gyergyószentmiklósi Inter Gyergyó és a 
Gyergyóremetei Kereszthegy is ott lesz a te-
remlabdarúgó 2. Liga 2018–2019-es szezon-
jának mezőnyében. A bajnokság szeptember 
16-án kezdődik.

Főtáblán az Informatica
A Bajnokok Ligája főtáblájára jutott múlt hét végén a Temesvári Infor-
matica teremlabdarúgó-csapat, miután a hazai rendezésű H selejte-
zőcsoportban mindkét mérkőzését megnyerte és ezzel kiharcolta az 
elsőséget. A Béga-partiak készülhetnek a főtábla rigai 7-es csoportjá-
ra, ahol októberben a lett bajnok Nikars, valamint két, selejtezőkből 
továbbjutott együttes lesz az ellenfelük. Magyarország képviselője a 
kiemelt A vonalon a 3-as csoportban kezd, a sorozattól visszalépett 
Győr helyett Berettyóújfalu mérkőzik majd meg az orosz Ugra és 
Szibirjak, valamint a házigazda szlovén Dobovec gárdájával.

Jegyek a Vidi hazai mérkőzéseire
Holnap kezdődik a jegyértékesítés a Vidi FC hazai csoportmérkőzése-
ire a labdarúgó Európa Ligában. A BATE Boriszov és a PAOK elleni ta-
lálkozókra 4000 és 7000 forint közötti összegbe kerül egy jegy, míg a 
Chelsea elleni mérkőzésre 7000 a legolcsóbb és 19 000 a legdrágább 
belépő. Előbbi két összecsapásra 3500 forintért váltható kedvezmé-
nyes jegy a 14 éven aluli gyermekek, a nyugdíjasok és a mozgáskor-
látozottak számára. A négy különböző kategóriájú bérlet ára három 
meccsre 12, 16, 20 és 28 ezer forint, a kedvezményesé pedig 11 000 
forint. A Vidi szeptember 20-án a fehérorosz, november 8-án a görög, 
míg december 13-án az angol együttest fogadja.
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A hónap közepén kezd az Inter 
és a Kereszthegy

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L :  G E R G E L Y  I M R E

A gyergyószéki rang-
adóra december 9-én, 
az őszi sorozat utolsó 
állomásaként kerül 
majd sor.

A 2021-es Európa-bajnokság elő-
selejtezőire készül Románia férfi  

kosárlabda-válogatottja, miután a 
2019-es világbajnokság kvalifi kációs 
szakaszából korábban kirostálódott. 
A bukaresti összetartásra meghívott 
játékosok között ismét szerepel a 
Kolozsvári U-BT-hez visszatért Vlad 
Moldoveanu és a Nagyváradi VSK-
hoz szerződött Giordan Watson, de a 
„Sasok” között helyet kapott Andrei 
Mandache, Kuti Nándor, Emanuel 
Cățe, Török Roland és Alexandru 
Olah is.

Ezt a keretet viszont már Tudor 
Costescu állította össze szövetségi 
kapitányként, miután bármilyen hi-
vatalos bejelentés nélkül átvette a 
Zare Markovski által betöltött tisztsé-
get. Mint ismeretes, a macedón szak-
ember tavaly október végén került a 
válogatott élére, majd több győztes 
meccs után a vb-kvalifi káció hajrá-

jában bukott el. Ekkor viszont még a 
folytatásról beszélt, és csak nemrég 
látott napvilágot a hír, hogy lemon-
dott a tisztségről. Mihai Silvășan má-
sodedző sem maradt a válogatottnál, 
így Costescu munkáját Nenad Marko-
vic segíti majd.

Péntektől egy héten át dolgozik a 
válogatott tagjaival, hogy az edzések 

után szeptember 16-án Macedónia 
vendégeiként lépjenek pályára. A 
2021-es Eb-előselejtező B csoportjá-
nak második fordulójában, novem-
berben hazai pályán Koszovót fogad-
ják, majd februárban játsszák le a 
trió utolsó két összecsapását.

Vásárhelyi-Nyemec Réka

Új szövetségi kapitány  a kosárválogatottnál

Tudor Costescu rögtön selejtezőkkel kezdi a munkát  ▴  F O R R Á S :  M E D I A F A X




