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I mmár harmadik hazai tétmér-
kőzését játssza a szezonkezde-
ten a George Trif vezetőedző ál-

tal irányított Marosvásárhelyi VSK 
férfi csapata. Eddigi két meccsén a 
Galaci Phoenixet múlta fe lül előbb a 
Román Kupában, majd a bajnokság 
nyitófordulójában. A hazai győzel-
mek sorát a Máramarosszigeti VSK 

ellen is folytatnák a vásárhelyiek 
vasárnap 17 órától a Ligeti Sport-
csarnokban. Ellenfelük is remekül 
kezdte az idényt, hiszen miután a 
kupában búcsúztatta a CSM Focșa-

ni-t, bajnoki találkozóját fölényesen 
nyerte a Kolozsvári Universitateával 
szemben.

A fővárosban kezdi 
a bajnokságot a női csapat

Első mérkőzésére készül a baj-
nokság B értékcsoportjában a Ma-
rosvásárhelyi VSK női csapata. 
A nyitófordulóban ugyanis nem 
lépett pályára, mivel ellenfele, a 
CSM Alexandria a találkozó elha-
lasztását kérte. A hét végi második 

fordulóban, szombaton 15 órától a 
vásárhelyiek a Bukaresti Rapid ven-
dégeiként játszanak, amely első baj-
noki meccsén kikapott a Konstancai 
Phoenixtől. Ionel Brustur edző csa-
pata viszont már játszott hivatalos 
mérkőzést, a Román Kupában két 
nagyarányú vereséget összesített a 
CSM Târgoviște ellenében.

Megtartaná hibátlan mérlegét 
a marosvásárhelyi együttes 
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Folytatódhat a győzelmek sora
Versenyképes ellenféllel mérkőzik meg a VSK férfi kosárlabdacsapata

• A Galaci Phoenix 
legyőzése után újabb 
hazai mérkőzés követ-
kezik a Marosvásár-
helyi VSK férfi kosár-
labdacsapatának, a 
bajnokság C értékcso-
portja 2. fordulójában 
a Máramarosszigeti 
VSK lesz az ellenfele. 
A marosvásárhelyi 
klub női együttese 
csak a hét végén játsz-
sza első bajnoki talál-
kozóját, a Bukaresti 
Rapid vendégeként.

J ó esélye van a pontszerzésre a soro-
zatban négy vereséget szenvedett 

Marosvásárhelyi MSE-nek, a labdarú-
gó 3. Liga 5. csoportja 8. fordulójában, 
pénteken 15 órától a szintén gyengélke-
dő Tordai Arieșul otthonában játszik. 

A két együttes egymást követi a rang-
listán, a vásárhelyiek hat ponttal a 13. 
helyen állnak, vendéglátójuk eggyel 
lemaradva a 14.

Nehéz hazai mérkőzésre készül a 
hetedik helyezett Szászrégeni Avântul, 

amely ugyancsak pénteken 15 órától a 
harmadik Nagybányai Minaurt látja 
vendégül. Idegenben lép pályára a se-
reghajtó Radnóti SK, ellenfele a szezont 
szintén gyengén kezdő Szászhermányi 
FC lesz. A nyolcadik fordulóban továb-

bá FK Csíkszereda–Lénárdfalvi Comu-
na, Medgyesi Gaz Metan II.–Kolozsvári 
CFR II., Kolozsvári Sănătatea–Beszter-
cei Gloria, Tasnádi Unirea–Székelyud-
varhelyi FC és Barcarozsnyói Olimpic–
Dési Unirea mérkőzések lesznek.

Resicabányán az 
újabb győzelemért
Ötödik győzelmét célozza meg 
a másodosztályos női kézilab-
da-bajnokság D csoportjában 
százszázalékos teljesítmény-
nyel listavezető Marosvásár-
helyi VSK. Az odavágók első 
szakaszát záró 5. fordulóban 
Mihaela Evi vezetőedző 
csapata vasárnap 14.30-tól 
a Resicabányai CSU vendé-
ge lesz, és nagy esélyesnek 
számít az újabb három pont 
megszerzésére. A vásárhelyi-
ek ellenfele két győzelemmel 
és két vereséggel a negyedik 
helyet foglalja el a ranglistán, 
eddig csak két minimális sikert 
szerzett a csoport két utolsó 
helyén álló ellenféllel, a Nagy-
váradi CSU-val és a Temesvári 
CSU-val szemben.

Kezdenek 
a röplabdázók
A Nagyváradi CSU otthonában 
játssza első bajnoki mérkőzését 
szombaton a Marosvásárhelyi 
VSK női röplabdacsapata az A2 
osztályos bajnokság nyugati 
csoportjának 2. fordulójában. A 
pontvadászat már múlt hét vé-
gén elkezdődött, azonban a vá-
sárhelyiek nem léptek pályára, 
mivel terembérlési problémák 
miatt nem tudták megrendezni 
a Máramarosszigeti VSK elleni 
hazai meccsüket, és a találkozó 
elhalasztását kérték. A nagy-
váradiak ellenben játszottak 
a nyitófordulóban, és három 
szettben nyertek a Lugosi VSK 
II. vendégeiként.

Bajnoki helyett 
edzőmeccs
A hét végén szabadnapos lesz 
a teremlabdarúgó 2. Liga 4. 
fordulójában a Marosvásár-
helyi VSK. A csapat azonban 
mégis pályára lép, mégpedig 
Székelyudvarhelyen, ahol jövő 
héten edzőmérkőzést játszik 
a román U19-es válogatottal. 
A Kacsó Endre által vezetett 
román együttes keretébe há-
rom játékos is behívót kapott 
a Marosvásárhelyi VSK-tól, 
Robert Crișan, Cătălin Șerban 
és Alex Cucuiet, utóbbi kettő a 
klub U19-es csapatának tagja.

Menetel a VSK 
női focicsapata
Második mérkőzését is 
fölényesen megnyerte a 
harmadosztályos női labdarú-
gó-bajnokság 3. csoportjában 
érdekelt Marosvásárhelyi VSK. 
Székes Károly edző tanítványai 
a hét közben 8–0-ra győzték 
le idegenben az Arad megyei 
Felsőlugasi Sporting második 
számú csapatát. A marosvá-
sárhelyiek a hét végi harmadik 
fordulóban a szintén hibátlan 
FK Csíkszeredát fogadják, a 
találkozó vélhetően vasárnap 
11 órakor kezdődik.

• RÖVIDEN 

F olytathatja hibátlan menetelé-
sét a két rivális, Marosludas és 

a Marosvásárhelyi VSK a megyei ne-
gyedosztályos labdarúgó-bajnokság 
elitcsoportjának 7. fordulójában. A 
játéknapon azonban kemény ellen-
felekkel mérkőznek meg: a jobb gól-
különbségükkel éllovas ludasiak a 
negyedik helyezett Marosvásárhelyi 
Atletic csapatát fogadják, míg a má-
sodik helyen álló megyeszékhelyiek a 
nyolcadik Segesvár vendégei lesznek.

Labdarúgás, Maros megyei 
bajnokságok, hétvégi program. 
4. Liga, elitcsoport, 7. forduló:  
pénteken 16 órától Segesvár–Ma-
rosvásárhelyi VSK; szombaton 11 
órától Marosludas–Marosvásárhelyi 
Atletic, Nyárádtői Unirea–Ákosfal-
va, Náznánfalva–Szováta, Kutyfal-
va–Marosoroszfalu, Dános–Nyá-
rádszereda, 16 órától Nyárádtői 
Viitorul–Nagysármás. 4. Liga, 2. 
csoport, 5. forduló:  szombaton 13 

órától Kerelő–Mezőzáh, 15 órától 
Magyaró–Bátos, Mezőrücs–Mező-
ceked; vasárnap 12 órától Küküllő-
dombó–Marosvásárhelyi MSE II., 
Kerelőszentpál–Radnót II., Gör-
génysóakna–Gernyeszeg. 5. Liga, 
északi csoport, 5. forduló:  vasár-
nap 11 órától Szászrégeni Înfrățirea–
Tuson, 12 órától Nyárádremete–Al-
sóidecs, 15 órától Alsóköhér–Lövér, 
Mezőkirályfalva–Marosfelfalu; Ga-
lambod szabadnapos. 5. Liga, déli 

csoport, 5. forduló:  vasárnap 15 
órától Mezőgerebenes–Mezőméhes, 
Hadrév–Mezőtóhát, Maroskece–Ha-
rasztkerék; a Balavásár–Magyar-
sáros mérkőzést elhalasztották, 
Marosudas II. pedig szabadnapos. 
6. Liga, 5. forduló:  vasárnap 16 
órától Egrestő–Kibéd, Hármasfalu–
Mezőpanit, Nyárádgálfalva–Jedd, 
Sáromberke–Somosd, Csíkfalva–
Székelybere, Küküllőszéplak–Csitt-
szentiván.

Kemény ellenfelekkel találkozik Ludas és a VSK

Tordán szakíthatják meg a rossz sorozatot

Nem jutott be a csoportkörbe az U-BT

Búcsúzott a FIBA Európa Kupa további küzdelmeitől a Kolozsvári U-BT férfi kosárlab-
da-együttes. A hazai porondon nemrég Szuperkupát nyert U-BT a sorozat második se-
lejtezőkörében nem bírt az izraeli Ironi Zionával, az idegenbeli 13 pontos vereség után a 
szerdai hazai visszavágón mindössze egy ponttal, 89–88-ra tudott nyerni. A kolozsváriak 
kiesésével Romániának két képviselője lesz a csoportkörben, a bajnok Nagyváradi VSK és 
az ezüstérmes Bukaresti Steaua, amelyek nem voltak érdekeltek a selejtezőkben.




