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Nehéz ellenfél a szezonkezdeten
Kilenc csapattal a mezőnyben a hét végén rajtol a teremlabdarúgó 2. Liga

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

N ehéz mérkőzésre számít pén-
teken 18 órától a marosvásár-
helyi együttes vezetőedzője, 

Lucian Nicușan. A klub Facebook-ol-
dalának úgy nyilatkozott, hogy a 2. 
Ligában tapasztalt játékosokkal ren-
delkező ellenféllel találkoznak, de 
ha sikerül ugyanolyan jól játszaniuk, 
mint legutóbbi barátságos meccse-
iken, megszerezhetik a három pon-
tot. A marosvásárhelyi csapat három 
tesztmérkőzést játszott hazai pályán 
a felkészülési időszakban. Az élvonal-
ban szereplő FK Székelyudvarhely és a 
Csíkszeredai Imperial Wet ellen sokáig 
tartotta a lépést, de végül kikapott, leg-
utóbb viszont fölényesen, tizenhárom 
góllal verte a szintén másodosztályos 
Gyergyószentmiklósi Intert.

• Idegenben kezdi 
meg menetelését a 
feljutásra törekvő Ma-
rosvásárhelyi VSK a 
másodosztályos terem-
labdarúgó-bajnokság-
ban. A szezon nyitó-
mérkőzésén a Ceahlăul 
Piatra Neamț vendége-
ként játszik.

A szezon leghosszabb kiszállá-
sára készül a Marosvásárhelyi 

MSE a harmadosztályos labdarú-
gó-bajnokság 5. csoportjának 4. 
fordulójában. Két győzelmük után 
a marosvásárhelyiek szombaton 17 
órakor a Szatmár megyei Tasnádi 
Unirea otthonába látogatnak, ahol 
folytathatják remek sorozatukat.

Az előző játéknapon nagyszerű győ-
zelmet szerzett Szászrégeni Avântul 
ismét hazai pályán játszik, újabb nehéz 
ellenféllel, pénteken 17 órától a második 
helyezett Kolozsvári Sănătateát látja 
vendégül. Nehéz dolga lesz a Radnóti 
SK-nak, amely a vasárnap 17 órára időzí-
tett mérkőzésen ezúttal is idegenben lép 
pályára az FK Csíkszereda ellen.

A negyedik fordulóban továbbá 
Kolozsvári CFR II.–Székelyudvar-
helyi FC, Medgyesi Gaz Metan II.–
Nagybányai Minaur, Lénárdfalvi Co-
muna–Dési Unirea, Szászhermányi 
FC–Besztercei Gloria és Barcarozs-
nyói Olimpic–Tordai Arieșul találko-
zókat rendeznek.

H. B. O.

Târșoagă a felnőtt válogatottban
Behívót kapott Románia női felnőtt kézilabda-válogatottjába a mindösz-
sze 16 éves Andreea Târșoagă, a Marosvásárhelyi VSK legtehetségesebb 
játékosa. A spanyol Martin Ambrose szövetségi kapitány által irányított 
román válogatott szeptember 23–30. között Bukarestben edzőtáboro-
zik, ahol megkezdi felkészülését az év végi franciaországi Európa-baj-
nokságra. Andreea Târșoagă a román U18-as korosztályos válogatott 
meghatározó játékosának számított az augusztusi lengyelországi világ-
bajnokságon, ahol a csoportgyőzelem után a nyolcaddöntőbeli vereség 
miatt a kilencedik helyen végzett az együttessel. Mielőtt csatlakozna a 
felnőtt válogatott keretéhez, Târșoagă a hét végén bajnoki mérkőzésen 
lép pályára a marosvásárhelyi csapattal. A másodosztályos bajnokság D 
csoportjának nyitófordulójában aratott hazai győzelme után a VSK ismét 
itthon játszik, a második fordulóban vasárnap 17 órakor a Nagybányai 
Minaur fiókcsapatát fogadja a ligeti Sportcsarnokban.

Kolozsvárral teszteltek a kosarasok
Előre be nem jelentett, nézők nélküli felkészülési mérkőzést játszott 
szerdán este hazai pályán a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabdacsapa-
ta. George Trif együttese a Kolozsvári UB-T-vel találkozott, az eredmény 
pedig 88–71 (29–13, 22–16, 19–19, 18–23) volt a jóval értékesebb keret-
tel rendelkező és öt idegenlégióssal felálló vendégek javára. A VSK-nál 
a lett Ernests Kalve volt a legeredményesebb játékos 24 ponttal, a csa-
patkapitány Sánta Szabolcs pedig 18 pontig jutott. További pontszerzők: 
Engi 11, Steff 7, Dominic 5, Bölöni 4, Borșa 2. Játszott még: Kilyén, Ștețca. 
A montenegrói Goran Martinic és a fehérorosz-moldovai Vladislav Solopa 
sérülés miatt nem lépett pályára. A marosvásárhelyi csapat jövő héten 
újabb barátságos mérkőzéseket játszik a ligeti Sportcsarnokban a Maros 
Kupa – Takács Károly Emléktorna keretében, amelyen a tervek szerint 
szerdán a Medgyesi VSK-val, csütörtökön pedig a Cuza Sport Brăilával 
mérkőzik meg, mindkét napon várhatóan 18 órai kezdettel.

• RÖVIDEN Hosszú kiszálláson  az MSE

A szakvezető közölte, elégedett a 
rendelkezésére álló játékoskerettel, 
amellyel egyértelmű céljuk, hogy már 
ebben az idényben feljussanak az élvo-
nalba. Mint ismert, a VSK keretét több-
ségben azok a fi atal marosvásárhelyi 
futsalosok alkotják, akik az előző két 
idényben a megszűnt City’us színei-
ben bőséges tapasztalatot szereztek 

az 1. Ligában. Melléjük pedig csatla-
kozott néhány rutinosabb játékos is, 
hozzájárulásukkal az együttes telje-
sítheti célkitűzését. Lucian Nicușan a 
bajnoki erőviszonyokkal kapcsolatban 
megjegyezte, több versenyképes csa-
pat is található a mezőnyben, úgymint 
Buzău vagy Kézdivásárhely, így csapa-
tának nem lesz egyszerű feladata, de 

sok munkával meg tudják szerezni az 
első helyet.

A kilenc együttessel rajtoló szezon 
hét végi nyitófordulójában a Fortius 
Buzău–Gyergyói Inter és a Segesvári 
Pro Tineret–Kézdivásárhelyi SE mérkő-
zést vasárnap játsszák. A Remete–Fălti-
ceni találkozót elhalasztották, a Galaci 
United II. pedig szabadnapos lesz.

T eljes mezőnnyel rendezik meg 
a Maros megyei labdarúgó-baj-

nokságok hét végi fordulóját, hiszen 
a 4. Liga második számú csoportjá-
ban, valamint az 5. és a 6. Ligában is 
elkezdődik a pontvadászat.

A 4. Liga elitcsoportjában közben 
már a harmadik forduló mérkőzé-
sei következnek. Az első két hazai 
meccsét fölényesen megnyerő Ma-
rosvásárhelyi VSK első kiszállására 
készül, a szombati játéknapon Szo-
váta vendégeként játszik. A további 
esélyesek közül a listavezető Nyárád-
tői Unirea Nyárádszeredát fogadja, 
míg Marosludas úgy készül a Dános 
elleni idegenbeli találkozójára, hogy 
szerdán Kutyfalván 6–1-re megnyer-

te az első fordulóból elmaradt mecs-
csét, és ezáltal felzárkózott riválisai 
mellé a tabella élén.

Labdarúgás, 4. Liga, elitcso-
port, a hétvégi program:  szomba-
ton 11 órától Marosoroszfalu–Ákosfal-
va, Szo váta–Marosvásárhelyi VSK,
Nyárádtői Unirea–Nyárádszereda, 
Náznánfalva–Marosvásárhelyi At-
letic, Kuty falva–Nagysármás, Se-
gesvári VSK–Nyárádtői Viitorul, 
Dános–Marosludas.  4. Liga, 2. cso-
port: szombaton 17 órától Magya-
ró–Kerelőszentpál, Mezőzáh–Ma-
rosvásárhelyi MSE II.; vasárnap 12 
órától Küküllődombó–Mezőceked. 
A Kerelő–Radnót II. találkozót csü-
törtökön lapzártánk után rendezték, 

a Görgénysóakna–Me zőrücs és a 
Gernyeszeg–Bátos mér kőzést pedig 
elhalasztották. 

5. Liga, északi csoport:  vasár-
nap 17 órától Alsóköhér–Szászrégeni 
Înfrățirea, Mezőkirályfalva–Ga lam-
bod, Maros felfalu–Tuson, Lövér–
Alsóidecs. 5. Li ga, déli csoport: 
szombaton 17 órától Mezőméhes–
Magyarsáros; va  sár nap 17 órától 
Me zőgerebenes–Ma roskece, Had-
réd–Marosludas II., Me zőtó hát–Ha-
raszt kerék. 6. Liga: vasárnap 16 
órától Egrestő–Székelybere, Hármas-
falu–Küküllőszéplak, Nyárád gál-
falva–Csíkfalva, Sáromberke–Csitt-
szentiván, Somosd–Kibéd, Jedd–
Mezőpanit. (H. B. O.)

Minden csoportban játszanak a megyei bajnokságokban

Hasznos felkészülési 
meccseket játszott 
hazai pályán a VSK 

▴  FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN




