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Hivatalos mérkőzésen bemutatkozott 

a román felnőtt válogatottban Geréd 

Erika. Mirel Albon szövetségi kapitány a 

Portugália elleni világbajnoki selejtező 

53. percében küldte pályára a Vasas 

Femina középpályását. A mérkőzést 

Románia 5–1-re elveszítette, így Olasz-

ország, Belgium és Portugália mögött 

negyedik helyen végzett csoportjában, 

megelőzve Moldovát.
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Pontokért utaznak Temesvárra
A hét végén kezdődik az új idény a női labdarúgó 1. Ligában

Z ÁT Y I T I B OR

A nyári szünetben kisebb 
változások történtek a Va-
sas Femina keretében, két 

fi atal tehetség érkezett a csapathoz. 
A 21 éves Barabási Kinga szabad 
játékosként igazolt Udvarhelyre, a 
korábbi korosztályos román válo-
gatott a felnőttek között is szere-
pelt már. Kinga a Marosvásárhelyi 
ASA-nál nevelkedett, legutóbbi 
szezonját pedig a Ladies csapatánál 
töltötte. A 15 éves, sepsiszentgyör-
gyi Tímár Erika a bodzafordulói 
Atletico Steauától érkezett. Az elő-
ző szezonban kölcsönjátékosként 
szerepelt Dávid Márti játékjogát a 
Vasas végleg megszerezte a Kolozs-
vári Olimpiától. Márti a Vasas után-
pótlásnevelésében is részt vesz, 
Bíró Enikő, Feleki Boglárka és Mi-

hálykó Levente mellett. Két távozó 
van, Menyhárt Krisztina Magyaror-
szágon folytatja, míg Kecseti Hajnal 
Németországban lesz önkéntes.

Keveset pihentek a légiósok

Csütörtökön visszatérnek a csa-
pat transznisztriai idegenlégiósai, 
Nadejda Colesnicenco, Margarita 
Panova és Carolina Țabur. A nyá-
ron nem sokat pihentek, hiszen 
mindhárman kölcsönben részt 
vettek a női Bajnokok Ligája selej-
tezőiben. Colesnicenco és Panova a 
moldáv bajnok Agaristával csoport-
ja negyedik helyén végzett. Țabur 
a litván bajnok Gintra Universitas 
továbbjutásához két góllal járult 
hozzá. A múlt heti, Portugália el-
leni vébéselejtezőn mindhárman 
pályára léptek Moldova válogatott-
jában. Mindhármuk zöldkártyája 
megérkezett, így a szombati, Te-

mesvár elleni bajnokin már bevet-
hetők lesznek.

„Nem volt zökkenőmentes a fel-
készülésünk, hiszen a válogatottak 
miatt sosem volt teljes a keretünk, 
reméljük, a lányok egészségesen 
térnek vissza hozzánk. Egy adott 
pillanatban nyolc sérültünk volt, 
lassan mindenki felépül, azonban 
kapusaink továbbra sincsenek tö-
kéletes állapotban. A gondok el-
lenére mindenképpen bizakodva 
megyünk Temesvárra” – mondta 
a nyitóforduló felvezetéseként Szé-
kely János, a Vasas Femina edzője.

Újabb szünet következik

Amint lejár a bajnoki meccs, ismét 
a válogatottak kerülnek főszerep-
be, ezúttal az U17-es, az U19-es és 
a futsal – mindenhonnan érkezett 

behívó a Vasas Feminához. Az U17-
es válogatott jövő héten Székely-
udvarhelyen fog edzőtáborozni, 
két felkészülési meccset játszik a 
Vasassal, kedden a városban, csü-
törtökön pedig valahol vidéken, a 
helyszínről még nem döntöttek. A 
válogatottak összehívása miatt el-
halasztották a szeptember 16-ára 
ütemezett, Alexandriai Universi-
tatea elleni hazai bajnokit, így a 
Vasas csak októberben fog játszani 
saját szurkolói előtt.

Az 1. Liga jövőre tizenkét csapa-
tosra bővül, emiatt változtattak az 
eddigi lebonyolításon. A 18 fordu-
lós alapszakaszt követően az első 
három helyezett játszik majd az ér-
mekért, a 4–6. csapat helyosztókon 
dönti el a végső sorrendet, míg az 
utolsó négy pozícióban zárt együt-
tes a play-outba kerül. Itt a körmér-
kőzéseket követően az utolsó kettő 
helyosztót játszik a másodosztály 
két csoportjának második helye-
zettjeivel, a győztes pedig jövőre is 
az 1. Liga tagja lesz.

Nagy harcra számítanak

„Az utóbbi évek egyik legkiegyen-
súlyozottabb és legérdekesebb 
bajnoksága lesz, erős csapatok 
jutottak fel, komoly erősítések tör-
téntek. Szerintem a címvédő Ko-
lozsvár sem fogja úgy végigvinni 
a szezont, mint az előző években. 
Így is az Olimpia a legnagyobb esé-

lyes, míg a dobogó másik két fokára 
négy-öt csapat fog pályázni, Galac, 
Kisbecskerek, Alexandria, Borgó-
prund és mi” – mondta László Béla, 
a Vasas Femina elnöke.

A másodosztálynak jövő héten 
kezdődik a szezon, a Vasas II. a 
moldvai csoportba került, első mér-
kőzését Románvásáron játssza. Jö-
vőre a 2. Ligában is változások vár-
hatók, hiszen a jelenlegi két szériát 
össze fogják vonni.

Női labdarúgó 1. Liga, 1. fordu-
ló: szombaton 11 órától Temesvá-
ri CFR–Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina, 13 órától Nagybányai Füg-
getlenség–Borgóprundi Heniu. A 
Kisbecskereki Fortuna–Kolozsvári 
Olimpia, a Galaci U–CSS Târgoviște 
és az Alexandriai U–Bukaresti Fair 
Play mérkőzéseket szeptember 19-
én rendezik.

• Az előző bajnokságban ezüstérmet nyert 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina idegenben 
kezdi az új idényt, szombaton délelőtt 11 óra-
kor a Temesvári CFR vendége lesz. László Béla 
klubelnök az utóbbi évek legkiegyensúlyozot-
tabb pontvadászatára számít, a csapat célja-
ként pedig ismét a dobogós helyezést fogal-
mazták meg.

Az utóbbi évek egyik 

legkiegyensúlyozot-

tabb és legérdekesebb 

bajnoksága lesz, erős 

csapatok jutottak fel, 

komoly erősítések tör-

téntek.




