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JÓZSA CSONGOR

S okáig kérdéses volt, hogy 
hány klub indul a 2018–19-es 
kiírásban. A Román Labdarú-

gó-szövetség (FRF) teremlabdarúgó 
szakbizottsága is csupán ezen a héten 
hozta nyilvánosságra, hogy tíz csapat 
lesz ott a rajtnál. A megszokott nevek 
mellett, mint a Dévai Autobergamo, a 
Temesvári Informatica, a Galaci Uni-
ted, a Jászvásári Futsal Poli, a Dună-
rea Călărași, a Kolozsvári Clujana, a 
Csíkszeredai Imperial Wet és az FK 
Székelyudvarhely, két olyan csapatot 
találunk, amely még nem szerepelt az 
élvonalban, ezek a Gloria Buzău és a 
Bukovina Vicov.

A bajnokság lebonyolítása meg-
egyezik a tavalyival. Az alapsza-
kaszban a felek oda-visszavágó 
rendszerben játszanak, ezt követő-
en az első hat helyezett a felsőházi 
rájátszásban folytatja. A play-off -
ban két hármas csoportot alakíta-
nak ki, majd következik újból egy 

oda-visszavágó. Ezek után az első 
helyezettek a döntőt, a másodikok 
a kisdöntőt játsszák. Az alapszakasz 
7–10. helyezettjei a play-outban csa-
táznak a kiesés elkerüléséért.

Favoritok, esélylatolgatás

A szakértők négy csapatot emelnek 
ki, amelyek az aranyért küzdenek 
majd. Az FK-t nem sorolják közéjük. 
A címvédő Temesvári Informatica, a 

nagy rivális Dévai Autobergamo és a 
nagyok orra alá többször borsot törő 
Galaci United mellett a nyári szünet-
ben alaposan átalakult Csíkszeredai 
Imperial Wet gárdáját tartják bajnok-
esélyesnek. A várakozások alapján 
a fenti négy mellett a rájátszásba a 
Dunărea Călărași és az FK Udvarhely 
kerülhet. A további négyes – Kolozs-
vár, Buzău, Vicov, Jászvásár – nagy 
valószínűséggel a tabella alsó felé-
ben foglal majd helyet.

FK-cél: rájátszás

Mint ahogy az FK Székelyudvarhely 
edzője, Jakab Zoltán megfogalmaz-
ta, idén a csapat célkitűzése a ráját-
szásba jutás. A keret kissé átalakult, 
két húzóember, Szőcs László és Bíró 
Attila távozott. Többnyire rutinos 
sportolók érkeztek, mint Csoma Al-
pár és Szőcs Loránd.

„A lehetőségekhez mérten jó fel-
készülésen vagyunk túl. Napi egy 
edzéssel hangoltunk, sikerült öt 
barátságos meccset is játszanunk. 
A sorsolásunk jó, három könnyebb-
nek tűnő találkozóval indítunk, 
ezeken a meccseken még csiszolunk 
a játékunkon. A védekezésre kell na-
gyobb hangsúlyt fektetnünk, ahon-
nan jó támadásokat indíthatunk” 
– fejtette ki a tréner.

Hazai nyitány

Az FK Székelyudvarhely első mérkő-
zése hazai környezetben lesz, a Jász-
vásári Futsal Polit látja vendégül a 
városi sportcsarnokban. A párharcot 
vasárnap 20 órától rendezik. A klub 
tájékoztatása szerint a mérkőzés előtt 
meg lehet vásárolni az éves bérletet.

A nyitóforduló további menet-
rendje: szombaton 18.30-tól Buko-
vica Vicov–Temesvári Informatica 
(18.30); vasárnap 18 órától Dévai Au-
tobergamo–Kolozsvári Clujana; hét-
főn 18.30-tól Galaci United–Csíksze-
redai Imperial Wet; kedden 18.30-tól 
Gloria Buzău–Dunărea Călărași.

A tervek szerint minden talál-
kozót élőben közvetít a Futsal Ro-
mania Facebook-oldala és Youtu-
be-csatornája.

Útjára indul a futsallabda
Vasárnap játszik az FK
• Tizenhetedik bajno-
ki évadának vág neki a 
román teremlabdarú-
gó-mezőny. Székely-
udvarhely neve az 
élvonal összes eddigi 
kiírásában szerepelt – 
ez szinte egyedülálló 
az országban. Legyen 
szó a Sport Klubról 
vagy most a Futsal 
Klubról, a gárda min-
dig nemes célért küz-
dött: bajnoki címért, 
dobogóért, érmekért.

Góbé Kupa nyolcadszor
Nyolcadik alkalommal rendezik meg Székelyudvarhelyen az ISK-Góbé Ku-
pa elnevezésű asztalitenisz-tornát. Az utánpótláskorú játékosoknak kiírt 
megmérettetés szombaton és vasárnap lesz a városi sportcsarnokban. 
Idén négy korcsoportban zajlanak a versenyek, a csoportküzdelmek szom-
baton délelőtt tíz órakor kezdődnek, délután pedig már a főtábla mérkőzé-
sei zajlanak. Vasárnap tartják a helyosztókat, valamint a díjkiosztót.

Krosszverseny a Nagyoldalon
Székelyudvarhely ad otthont az országos motokrosszbajnokság 4. for-
dulójának. A Román Motorkerékpár-szövetség égisze alatt a marosvá-
sárhelyi Motor Tehnic klub által szervezett megmérettetés szombaton 
lesz a Kerekerdő melletti Nagyoldalon. Délelőtt szabadedzéseken, 12 
órától pedig hivatalos edzéseken gyakorolnak a versenyzők. 13.30-kor 
indulnak az első, 15.15-től pedig a második futamok.

A másodosztály C csoportjában az SZNKK
Az országos női kézilabda másodosztály C csoportjába kapott beso-
rolást a Székelyudvarhelyi Női Kézilabdaklub – adták hírül a csapat 
közösségi oldalán. A szériában hét együttes szerepel, az SZNKK ellen-
felei az FC Argeș, a Dacia Mioveni, a CSU Târgoviște, az LPS Târgu Jiu, a 
Național Râmnicu Vâlcea és a HC Activ Plopeni lesznek. A bajnokság a 
hét végén rajtol, az SZNKK azonban szabadnapos lesz, első találkozó-
ját szeptember 16-án játssza, jövő vasárnap a CSU Târgoviște látogat 
Udvarhelyre.

• RÖVIDEN 

E lső hazai mérkőzésére készül 
a labdarúgó 3. Liga 2018–19-

es idényében a Székelyudvarhelyi 
FC, pénteken 17 órakor a Radnóti 
SK-t fogadja a sétatéri stadionban. 
A Maros megyei gárda Nagybá-
nyán 5–0-s vereséggel kezdte a 
bajnokságot, a múlt héten rende-
zett második fordulóban viszont 
1–0-ra legyőzte a Dési Unireát. Az 
SZFC eddig egy pontot gyűjtött, 
Désen 3–3-as döntetlent játszott, 
Csíkszeredában pedig 3–1-re ki-
kapott.

„Első hazai meccsünk az idény-
ben, amit meg akarunk nyerni. Re-
mélem, ez tudatosult a játékosokban 
is, és száz százalékban odateszik 
majd magukat. Radnóton is hason-
ló a helyzet, mint nálunk, a nyári 
szünetben nagy változások voltak 
a keretben. Harcos csapat, nem lesz 
egyszerű meccs ellenük. Mi felké-
szültünk erre, a pályán pedig úgy 
kell teljesítenünk, hogy itthon tart-
suk a pontokat” – mondta Mészáros 
Alpár, az SZFC vezetőedzője. A csa-
pat keretében Csifó Istvánon kívül 

mindenki egészséges, a támadó játé-
káról a mérkőzés előtt döntenek.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 3. 
forduló: pénteken 17 órától Székely-
udvarhelyi FC–Radnóti SK, Szász-
régeni Avântul–FK Csíkszereda, 
Kolozsvári Sănătatea–Barcarozs-
nyói Olimpic Cetate, Tordai Arieșul–
Tasnádi Unirea, Marosvásárhelyi 
MSE–Szászhermányi FC, Besztercei 
Gloria–Medgyesi Gaz Metan II., Dési 
Unirea–Kolozsvári CFR II.; szomba-
ton 17 órától Nagybányai Minaur–Lé-
nárdfalvi Comuna.

Győzelemre hajt az SZFC

Labdarúgó 4. Liga, nyugati cso-
port, 3. forduló: pénteken 16 órától 
Székelyvarság–Zetelaka; szombaton 
17 órától Székelyudvarhelyi Roseal–
Malomfalva, Szentábrahám–Farkas-
laka, Szentegyháza–Székelyudvar-
helyi Sporting, Székelykeresztúri 
Egyesülés–Homoródalmás; vasár-

nap 17 órától Betfalva–Nagygalamb-
falva, Agyagfalva–Lövéte. 5. Liga, 
udvarhelyszéki csoport, 3. fordu-
ló: vasárnap 14 órától Farcád–Bögöz, 
Korondi Ifj úság–Zetelaka II., Kápol-
nás–Siménfalva, Gagy–Parajdi SE, 
Kobátfalva–Bogárfalva, Alsóboldog-
falva–Csekefalva; 17 órától Felsőbol-

dogfalva–Homoródszentmárton. 6. 
Liga, 3. forduló: vasárnap 11 órától 
Kányád–Szentegyháza II., Szentpé-
ter–Szentlélek, Kissolymos–Alsósó-
falva, Máréfalva–Székelyudvarhelyi 
Golimpiákosz, Zeteváralja–Székely-
derzs; 17 órától Parajdi SK–Oklánd; 
Szentpál szabadnapos lesz.

Hétvége a focipályákon

A bajnoki nyitányon Jászvásár 
lesz az ellenfél a városi 
sportcsarnokban
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