
A második félidőben 
jobb volt ellenfelénél az FK
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Bravúros csíki továbbjutás a kupában
Az FK Csíkszereda bejutott a Román Kupa legjobb 32 együttese közé
• Története legjobb 
eredményét érte el 
az FK Csíkszereda, 
bejutott a labdarúgó 
Román Kupa legjobb 
32 csapata közé. A 
csíki együttes tegnap 
délután hazai pályán 
3–2-re nyert a Bákói 
Aerostar ellen.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

G ólokban gazdag mérkőzést 
láthatott tegnap délután a 
csíkszeredai stadionba kilá-

togató közel ötszáz néző. Az össze-
csapást a házigazda FK Csíkszereda 
kezdte jobban, az első percekben 
egymás után két szögletrúgást har-
colt ki, a másodiknál Veres Szilárd 
ugrott a legmagasabbra, és mintegy 
nyolc méterről a hálóba fejelte a lab-
dát (1–0). Ezután többet támadott az 
Aerostar, a 15. percben Pavel fejelt 
kevéssel mellé, majd egy hosszabb 
bákói labdabirtoklást gól követett, 
a 25. percben Cornel Căinari betört a 
csíki tizenhatos területére, és mint-
egy tíz méterről a hosszú sarokba 
csavarta a játékszert (1–1). A 27. 
percben gólt lőhetett volna az FK, 
de a bákói kapu előtti kavarodást 
követően a vendégcsapat javára ítélt 
szabálytalanságot a játékvezető. A 
40. percben szabadrúgáshoz jutott 
az Aerostar, az első bákói gólt szer-
ző Căinari állt a labda mögé, majd a 
hosszú felső sarokba lőtte (2–1).

Szünet után szinte végig az FK 
uralta a játékot. A második félidő 
elején pályára lépett két csíki já-
tékos, Soufi ane és Magyari hozta 
össze az egyenlítő találatot, Jebari 
támadta bal oldalon a kaput, majd 
a tizenhatoson belül jól helyezkedő 
Magyarihoz passzolt, aki szép gólt 
lőtt a hosszúba (2–2). A 74. és a 76. 
percben Eder találhatott volna be, 
de mindkét lövése kevéssel a ka-
pu mellé szállt. Egy perccel később 
ugyanaz az Eder szerzett labdát a 
tizenhatos sarkánál, majd mesteri 
beívelését a jól érkező Csürös Atti-
la közelről a hálóba fejelte (3–2). A 
hátramaradt negyedórában okosan 

tartotta a játékszert az FK, a vendé-
gek egyetlen helyzetét a 94. percben 
jegyeztük, amikor Somogyi, az FK 
kapusa nagy bravúrral védett. Az FK 
Csíkszereda győzelme megérdemelt, 
ezt a szögletrúgások aránya is jelzi: 
az FK-nak hét szögletrúgása volt, az 
Aerostarnak pedig egy sem. A csíki 
együttes következő ellenfele szinte 
biztosan 1. ligás csapat lesz.

FK Csíkszereda–Bákói Aero-
star 3–2 (1–2), gólszerzők Veres Szi-
lárd (6. perc), Magyari Szilárd (58.) 
és Csürös Attila (77.), illetve Cornel 
Căinari (25. és 40.).

FK Csíkszereda: Somogyi Pál 
Csaba – Majzik Adrián, Berde Ist-

ván Zsolt, Kovács Szabolcs István, 
Fabio de Oliveira, Veres Szilárd, Pál 
Kristóf, Eder Gonzales, Bara Leven-
te (Magyari Szilárd, a 46. perctől), 
Bajkó Barna (Soufi ane Jebari, 46.), 
Györgyi Artúr (Csürös Attila, 67.), 
vezetőedző Valentin Suciu.

Vasárnapi meccs a Radnóttal

Következő mérkőzését is hazai pá-
lyán játssza az FK Csíkszereda. A 
csíki együttes vasárnap délután öt 
órakor a Radnóti SK csapatát fogad-
ja. Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 
4. forduló: ma 17 órától Kolozsvá-
ri CFR II.–Székelyudvarhelyi FC, 

Medgyesi Gaz Metan II.–Nagybá-
nyai Minaur, Szászrégeni Avântul–
Kolozsvári Sănătatea; szombaton 
17 órától Lénárdfalva–Dési Unirea, 
Szászhermányi FC–Besztercei Glo-
ria, Tasnádi Unirea–Marosvásár-
helyi SE, Barcarozsnyói Olimpic 
Cetate–Tordai Arieșul; vasárnap 17 
órától FK Csíkszereda–Radnóti SK.

A román labdarúgó 3., 4. és 5. 
Ligában, valamint az országos 

ifj úsági labdarúgó-bajnokságokban 
is rendeznek mérkőzéseket a hétvé-
gén a Csíki-medencében.

A 3. Liga 4. fordulójában vasár-
nap délután öt órakor az FK Csíksze-
reda a Radnói SK együttesét fogadja.

A Hargita megyei 4. Liga keleti 
csoportjában a 3. forduló mérkőzései 
szerepelnek műsoron. Szombaton 17 

órától: Gyergyószárhegyi Bástya–
Maroshévízi Pro Mureșul és Balán-
bányai Bányász–Csicsói Ezüstfenyő; 
vasárnap 17 órától: Csíkszentgyörgyi 
Fiság–Csíkszentdomokosi Garados.

A Csík körzeti bajnokság 2. for-
dulójának összes mérkőzését vasár-
nap rendezik. A program: 11 órától 
Kozmási Komisz–Csíkszentkirályi 
Borsáros és Csíkszentmihályi Tö-
rekvés–Csíkszentimrei TE, 13 órától 

Gyimesbükki SE–Csíkszentmártoni 
Alcsík SE, 14 órától Szépvízi MŰ–
Gyimesfelsőloki Tatrosforrás és Tus-
nádi Piliske–Tusnádfürdői SE.

Az ifj úsági bajnokság selejtező-
jének 9. fordulójában szombaton FK 
Csíkszereda–Székelyudvarhelyi FC 
megyei rangadók szerepelnek mű-
soron. Az U19-es korosztályúak 12 
órától mérkőznek meg, az U17-esek 
pedig 14 órától.

Focidömping a Csíki-medencében

N yitrán játssza első mérkőzé-
sét a Miskolci DVTK, a MAC 

Budapest pedig az érsekújvári 
(Nové Zámky) csapatot fogadja a 
szlovák Tipsport jégkorongliga 
első fordulójában, amely most 
először válik nemzetközivé, a két 
magyar klub csatlakozásának kö-
szönhetően – jelentették be a sze-

zonindító pozsonyi sajtótájékoz-
tatón a liga szervezői.

A két magyar csapattal tizenkét 
részvevősre bővült legmagasabb 
szintű szlovák jégkorongbajnokság, 
a Tipsport Liga 26. szezonja ma kez-
dődik.

A csapatok számának növekedé-
séből következik, hogy az eddiginél 

több találkozót rendeznek, a szep-
tember 14-étől február 26-áig tartó 
alapszakasz 55 fordulós lesz. A play 
off  március kilencedikén kezdődik, 
a liga győztese – amely a Bajnokok 
Ligájában szerepelhet – április 20-án 
válik ismertté.

A Tipsport Liga előző idényét a 
besztercebányai HC 05 iClinic nyerte.

Hokimeccs Kézdivásárhelyen
Háromszéken rendezi meg hazai bajnoki mérkőzéseit a Bukaresti 
Steaua a román felnőtt jégkorong-bajnokság új idényében. A felső-há-
romszéki jégcsarnokban ma este fél hétkor kezdődő Steaua–Gyergyói 
HK találkozóra egy belépő 10 lejbe kerül, a jegypénztár a mérkőzés 
előtt egy órával nyit. 14 éven aluliaknak ingyenes a belépés. A Steaua 
szerdán este a Vákár Lajos Műjégpályán vendégeskedett, ahol szintén 
román bajnoki mérkőzésen ötgólos vereséget szenvedett a Sportklub-
tól. Az eredmény: Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 7–2 (2–0, 
1–0, 4–2), gólszerzők Becze Tihamér és Andrej Taratuhin 2–2, Részegh 
Tamás, Farkas Tamás és Salló Alpár, illetve Florin Bocu és Antal Alfréd. 
Egy nappal korábban a Sportklub 15–1-re verte a bukaresti együttest.

Székelyföld vendége a Ferencváros
Teljes fordulókkal folytatódik ma és vasárnap a jégkorong Erste Liga 
alapszakasza. A székelyföldi csapatok a Ferencvárost fogadják, a 
zöld-fehérek ma este Csíkszeredában, vasárnap délután pedig Gyer-
gyószentmiklóson vendégeskednek. A liga harmadik erdélyi együttese, 
a Brassói Corona Bécsben mutatkozik be. Íme, a hétvégi program: ma 
17.50-től Vienna Capitals II.–Brassói Corona, 18 órától Debreceni EAC–
Fehérvári Titánok, Dunaújváros–Vasas, Újpest–Hokiklub Budapest, 
18.30-tól Sportklub–Ferencváros; vasárnap 17.30-tól Gyergyói HK–Fe-
rencváros, Titánok–Brassó, 17.40-től Vasas–Vienna II., Hokiklub–Deb-
recen, 18.30-tól Újpest–Dunaújváros.

• RÖVIDEN 

A DVTK a nyitrai, a MAC pedig az érsekújvári csapattal kezd




