
Szép és eredményes focit 
láthattak az udvarhelyi szurkolók
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• Irányította a játé-
kot, mezőnyben sokat 
passzolgatott, kétgó-
los előnyre tett szert a 
Székelyudvarhelyi FC, 
de a végjátékban egy 
kiállítás miatt könnyen 
megváltozhatott volna 
a mérkőzés kimene-
tele. Végül nem így 
történt, az SZFC győ-
zelemmel mutatkozott 
be saját közönsége 
előtt, és teljesítménye 
sokkal meggyőzőbb 
volt, mint a tavalyi 
kiírásban.

Előnyt kovácsoltak az emberhátrányból
Megszerezte idénybeli első győzelmét az SZFC

Több szerepet kaptak a fiatalok
Két tesztmeccset játszott Nagybányán a férfi kézilabda A osztályos 
bajnokságra készülő Szejke SK. Mindkét találkozón alulmaradtak az 
udvarhelyiek. A Minaur második számú csapata fogadta csütörtökön 
és pénteken az udvarhelyi együttest. Az első meccsen öt góllal maradt 
alul a Szejke SK (34–29), bár szünetben még 15–14-re vezettek a 
vendégek. Másnap is hasonlóan alakult a forgatókönyv: Sipos Lóránt 
tanítványai félidőre 17–15-ös előnyt dolgoztak ki, de a vége 36–32 lett 
a hazaiak javára.  A Szejke SK beszámolója szerint a Minaur II-nél több 
olyan kézilabdázó is játszott, aki korábban tapasztalatot gyűjtött az 
élvonalban. Az udvarhelyieknél sérülés miatt nem tudta vállalni a mecs-
cset Gabriel Daninfeld és Kónya Hunor, Komporály Attila pályára lépett, 
de ő is sérüléssel bajlódik. Sipos Lóránt edző szerint a két mérkőzésen 
nem igazán az eredmény, hanem az edzéseken elsajátított taktikai ele-
mek gyakorlatba ültetése volt a fontos. Mindkét találkozón lehetőséget 
kapott mindenki. Korábban ugyancsak egy barátságos meccsen az ud-
varhelyiek 39–32-re legyőzték a Nagyszebeni HC-t. A szeptember 22-én 
kezdődő bajnokságban a Szejke SK a Nagyváradi VSK otthonában lép 
pályára, majd szeptember 29-én, szombaton hazai környezetben is 
bemutatkozik, akkor a Tordai Potaissa II. lesz az ellenfele.

• RÖVIDEN 

N yolcgólos győzelmet aratott a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femi-

na a női labdarúgó 1. Liga 2018–2019-
es szezonjának nyitómeccsén.

Székely János tanítványai szom-
baton délelőtt a Temesvári CFR ven-
dégeiként léptek pályára. Már a kez-
detektől magához ragadta a meccs 
irányítását a Vasas Femina, a 17. 
percben Mădălina Marinescu indí-
totta meg a góllavinát, és szünetben 
már néggyel vezettek a vendégek. Pi-
henő után még ugyanennyit rúgtak, 
beállítva a 0–8-as végeredményt.

Az edző elégedetten nyilatkozott 
a mérkőzés után: „Ahhoz képest, 
hogy nem tudtunk túl sokat teljes 
csapattal készülni, kitűnő ered-
ményt értünk el. Mi sem gondoltuk 
volna, hogy ilyen könnyű lesz ez a 

találkozó. Még javítani kell a csa-
patjátékon és a helyzetkihaszná-
láson, ugyanis a nyolc gól mellett 
legalább ennyi ajtó-ablak lehető-
séget hagytunk ki” – nyilatkozta a 
tréner.

Legközelebb szeptember 23-án 
játszik bajnoki meccset a Vasas 
Femina (Nagybányán lép pályára), 
ugyanis kilenc játékost is behívtak 
a különböző korosztályos válogatot-
takba, így elhalasztják az Alexandria 
elleni 2. fordulós találkozót. Előtte 
viszont kedden és csütörtökön egy-
egy felkészülési mérkőzést játsza-
nak az Udvarhelyen edzőtáborozó 
U17-es román válogatottal, amelynél 
hat játékos is szerepel az udvarhelyi 
csapatból. Az első meccset kedden 16 
órától rendezik a városi stadionban, 

a másodikat csütörtökön 17 órától 
Agyagfalván.

Női labdarúgás, 1. Liga, 1. forduló: 
Temesvári CFR–Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina 0–8 (0–4), gólszerzők 
Marinescu (17.), öngól (20.), Panova 
(38., 70., 73.), Vlădulescu (42.), Țabur 
(46., 50.). Vasas Femina: Sándor – 
Kis (Krall, 52.), Geréd, Benő, Dávid, 
Colesnicenco, Vlădulescu, Barabási, 
Țabur, Marinescu (Mitri, 62.), Pano-
va. Csere: Péter. További mérkőzések 
az 1. fordulóból: Nagybányai Függet-
lenség–Borgóprundi Heniu 1–2 (0–1), 
Kisbecskereki Fortuna–Kolozsvári 
Olimpia – szeptember 19.; Galaci 
U–CSS Târgoviște – szeptember 19.; 
Alexandriai U–Bukaresti Fair Play – 
szeptember 19.
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A labdarúgó 3. Liga harmadik 
játéknapját rendezték pén-
teken. A Székelyudvarhelyi 

FC számára ez volt az első hazai 
mérkőzés a 2018–2019-es idényben.

A Mészáros Alpár által irányított 
együttes a nyitófordulóban egy dön-
tetlent jegyzett Désen, majd a felju-
tásra pályázó Csíkszereda otthoná-
ban szenvedett vereséget. A Radnóti 
SK volt a soros ellenlábas a sétatéri 
stadionban.

Több mint négyszázan voltak 
kíváncsiak a párharcra, a kellemes, 
focira remek időben a házigazdák 
már az első percekben maguk-
hoz ragadták az irányítást, sokat 
adogatva szőtték támadásaikat. A 
vendégek csak a védekezésre össz-
pontosítottak, nem sokat volt ná-
luk a játékszer. Pár apróbb helyzet 

kihasználatlanul maradt, előbb 
Stăncuțu csavart mellé, majd Vékás 
próbálkozásánál kerülte el a kaput a 
labda.

Két gyors hazai találat jött az 
első fél órában, mindkettőt fejjel 
szerezték. Előbb Mușea beívelését a 
bal alsóba helyezte Stăncuțu, aztán 
Györgydeák csavart a kapu előteré-
be egy szögletet, és Bolozan ponto-
san érkezett, hét méterről bólintott a 
hálóba (2–0).

Akár növelhette is volna ezt az 
SZFC, ám két ígéretes helyzetet is 
kihagyott. Túloldalt alig lépte át a 
félpályát az ellenfél, a semmiből 
szépített, igaz, Pastor találata a 
meccs legszebb gólja volt: tizenhét-
ről bombázta a jobb felsőbe, kiala-
kítva a félidei eredményt: 2–1.

A második felvonásban sok min-
den nem változott, továbbra is az 
udvarhelyiek irányítottak. Hiába a 

több kidolgozott szituáció, Stăncuțu 
fejesét bravúrral tolta szögletre a 
kapus, aztán Cucuruzan ziccerét is 
semlegesítette.

Fordulópontot a 76. perc hozha-
tott volna, az SZFC hálóőre a tizen-
hatoson kívül kézzel ért bele egy 
kapura tartó átívelésbe, villant a 
piros lap. Rögtön meg is változott a 
játék képe, az addig támadó hazaiak 
ezúttal a védekezésre rendezkedtek 
be. Jól zárták a területeket, a csere-
kapusnak, Tudosénak nem is volt 
sok dolga.

A három pont sorsát egy ellen-
támadás döntötte el, Györgydeák 
csípett el egy átadást a félpályá-
nál, Locotușsal indulhattak meg, 
utóbbi higgadtan passzolta be a ki-
mozduló kapus alatt a labdát. 3–1-
re nyert a Székelyudvarhelyi FC, a 
közönség jól szórakozott, kellemes 
focit láthatott.

A lefújást követően elégedett volt 
az edző, Mészáros Alpár: „A leg-
fontosabb a győzelem. Sokkal ha-
marabb eldönthettük volna, hiszen 
rengeteg lehetőségünk volt. A fi úk 
akartak, mindent megtettek, hogy 
a szurkolókat kiszolgálják, jó, hogy 
nyertünk. A kiállítást követően még 
egy lapáttal rátettünk. Jobban indí-
tottunk, mint tavaly, remélem, hogy 
ez kellő löketet ad a folytatásra.”

Az SZFC a következő fordulóban 
a Kolozsvári CFR fi ókcsapatához 
látogat.

Labdarúgás, 3. Liga, 5-ös cso-
port, 3. forduló: Székelyudvarhe-
lyi FC–Radnóti SK 3–1 (2–1), gól-
szerzők Cosmin Stăncuțu (26.), 
Robert Bolozan (30.), Miklos Loco-
tuș (87.), illetve Marius Pastor (37.). 
SZFC: Nagy Béla – Mihai Mușea, 
Bogdan Mintaș, Robert Bolozan, 
Miklos Locotuș –  Cosmin Stăncuțu, 

Tankó Előd, Sorin Acatrinei (Bálint 
Rajmond, 70.), Cristian Chifu (Dani-
el Ungur, 65., Cristian Tudose, 76.) 
– Györgydeák Apor, Vékás Barna 
(Cristian Cucuruzan, 46.).

További eredmények: Szász-
régeni Avântul–FK Csíkszereda 
1–0 (0–0), Kolozsvári Sănătatea–
Barcarozsnyói Olimpic Cetate 1–0 
(0–0), Tordai Arieșul–Tasnádi 
Unirea 1–1 (0–1), Marosvásárhelyi 
MSE–Szászhermányi FC 2–1 (2–1), 
Besztercei Gloria–Medgyesi Gaz 
Metan II. 4–1 (3–0), Dési Unirea–
Kolozsvári CFR II. 0–0, Nagybá-
nyai Minaur–Lénárdfalvi Comuna 
1–0 (0–0). Az élmezőny: 1. Nagybá-
nya 7 pont (7–1-es gólkülönbség), 
2. Kolozsvári Sănătatea 7 (7–2), 3. 
Csíkszereda 6 (7–2), 4. Marosvá-
sárhely 6 (7–5), 5. Lénárdfalva 6 
(5–3), 6. Kolozsvári CFR II. 5 (5–2), 
7. SZFC 4.




