
Győzelmet várnak a szurkolók 
az FK Csíkszeredától

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      G Á B O S  A L B I N

2018.  OKTÓBER 12–14.,  PÉNTEK–VASÁRNAP1 0 S P O R T #rangadó  #labdarúgás

Rangadót játszik az FK Csíkszereda
Egymás ellen lép pályára a ranglista első két helyezettje

D O B O S  L Á S Z L Ó

K ét Máramaros megyei csapat 
áll az FK Csíkszereda mö-
gött az 5. csoportban, a jobb 

különbséggel második helyezett 
lénárdfalvi gárda ma délután Csík-
szeredában vendégszerepel.

„Tapasztalt csapat érkezik Csík-
szeredába, meghatározó játékosok 
alkotják, de reméljük, semlegesíteni 
tudjuk majd őket és a legjobbat hoz-
zunk ki magunkból. Mint minden 
mérkőzésen, a Lénárdfalva elleni 
találkozón is a három pont megszer-
zése a cél˝ – mondta Valentin Suciu, 
az FK Csíkszereda vezetőedzője. A 
szakembertől megtudtuk, hogy Baj-

kó, Csürös és Hodgyai továbbra is sé-
rüléssel küszködik, Berdét és Antalt 
pedig egy újabb sérülés elkerülése 
miatt elővigyázatosságból nem fog-
ják használni. Jebari felépült, nagy 
valószínűséggel pályára lép majd 
– nyilatkozta Suciu. Eltiltott játékos 
nincs az FK keretében.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 8. 
forduló: pénteken 14 órától Szász-
hermány–Radnóti SK, 15 órától FK 
Csíkszereda–Lénárdfalva, Medgye-
si Gaz Metan II.–Kolozsvári CFR II., 
Szászrégeni Avântul–Nagybányai 
Minaur, Kolozsvári Sănătatea–
Besztercei Gloria, Tordai Arieșul–
Marosvásárhelyi SE; szombaton 15 
órától Tasnádi Unirea–Székelyud-
varhelyi FC és Barcarozsnyói Olim-
pic Cetate–Dési Unirea.

K ét nagyon nehéz mérkőzés vár a 
Csíkszeredai Sportklubra a hét-

végén a jégkorong Erste Liga alap-
szakaszában. A csíki kék-fehérek ma 
este az Újpesti TE csapatát fogadják, 
vasárnap este pedig a Dunaújvárosi 
Acélbikák együttese vendégeskedik 
a Vákár Lajos Műjégpályán. Mindkét 
ellenfélnek a felsőházba jutás a célja.

„Éllovasokként, hazai pályán 
mindkét mérkőzésen győzni szeret-
nénk” – mondta Hozó Levente, a Sport-
klub másodedzője, szerinte azonban 

ez csak akkor sikerülhet, ha a csapat 
végig fegyelmezetten játszik és elke-
rüli a fölösleges kiállításokat. „Egyik 
ellenfélnek sem szabad megenged-
nünk, hogy emberelőnybe kerüljön, 
javítanunk kell a speciális játékunkon, 
az emberhátrányok kivédekezésén, il-
letve az emberelőnyök kihasználásán” 
– hangsúlyozta a szakember.

A Sportklubnál eltiltott játékos 
nincs, és az utóbbi időben sérülés-
sel küszködők is felépültek. „Nagy 
a valószínűsége, hogy Edu (Eduard 

Căsăneanu – szerk. megj.) is jégre 
lép” – nyilatkozta Hozó.

A hétvégi program, ma: Csík-
szeredai Sportklub–Újpesti TE 
(18.30), Brassói Corona–Dunaújvá-
rosi Acélbikák (18.30), Debreceni 
EAC–Gyergyói HK (19 óra), Hokiklub 
Budapest–Vienna Capitals II. (19.40), 
Budapesti Schiller-Vasas–Fehérvári 
Titánok (19.40). Vasárnap : Brassó–
Újpest (17 óra), Sportklub–Dunaúj-
város (18.30), Ferencváros–Gyergyó 
(19 óra), Vienna II.–Debrecen (19.50).

Nehéz meccsek várnak a Sportklubra

Ú jabb nagyarányú győzelmet 
aratott a Csíkszeredai Sport-

klub a fi atal hokisokat foglalkoztató 
Sapientia U23 fölött a felnőtt román 
jégkorongbajnokság alapszakaszá-
ban, Csíkkarcfalván. Kedden este az 
idegenlégiósok közül csak Radim Val-
char került be a Sportklub keretébe, 
másnap azonban a cseh csatár pi-

henőt kapott. Pályára lépett viszont 
Andrej Taratuhin, Konsztantyin Pa-
nov, Vitalij Sulakov és Vjacseszlav 
Belov is. 

A szerda esti mérkőzés ered-
ménye: Sapientia U23–Csíksze-
redai Sportklub 2–15  (0–5, 1–5, 
1–5), gólszerzők Ilyés Tamás és 
Részegh Zsolt, illetve Salló Alpár, 

Rokaly Norbert, Papp Szabolcs Ti-
bor és Fodor Csanád 2–2, Eduard 
Cășăneanu, Sándor Zoltán, Vi-
talij Sulakov, Győrfy Tihamér, 
Vjacseszlav Belov, Konsztantyin 
Panov és Antal Zsombor. Egy nap-
pal korábban a Sportklub 10–0-ra 
nyerte a két együttes közötti ösz-
szecsapást. 

Tizenhét gól a karcfalvi hokimeccsen

Nemzetközi kerékpárverseny a vásárúton
6 és 18 év közötti fiataloknak rendeznek nemzetközi kerékpárver-
senyt a hét végén a Csíki-medencében. A kerékpáros Román Kupa 
záróversenyeit a csíkszeredai Novák Cycling Academy szervezi a 
Csíkdelne, Borzsova és Szépvíz határában elhaladó vásárúton, illetve 
a 12A jelzésű országúton kialakított körpályán. Szombaton lesz az 
időfutam, vasárnap pedig a mezőnyverseny. A Román Kerékpáros 
Szövetség szabályzatának megfelelően a versenyzők hét kategó-
riában mérik össze tudásukat. Az előzetes nevezés alapján négy 
országból (Románia, Magyarország, Bulgária és Ukrajna) 94 sportoló 
áll rajthoz,  24 lány és 70 fiú. A Novák Cycling Academy tizenöt ke-

rékpárost nevezett be – tudtuk meg Sebestyén Szabolcstól, a csapat 
menedzserétől.

Bronzérem Iringóval
Jól szerepelt, éremmel tért haza a kotormányi Kavalliera Lovasklub 
tulajdonosa, Ferencz Katalin az országos díjugrató-bajnokság  

Prázsmáron (Brassó megye) megrendezett döntőjéről. A székelyföldi 
lovas Iringó nevű hátasával 3. helyen végzett  a 6 éves paripák verse-
nyén, míg Colindával az előkelő 7. helyet szerezte meg az 5 éves lovak 
megmérettetésén. A sporteseményen több más vetélkedő is volt, 
melyeken Ferencz Katalin szintén az élmezőnyben végzett.

Magyarországon meccsel az ISK
Három mérkőzést játszik a napokban a Csíkszeredai ISK együttese a 
magyar U18-as korosztályú jégkorongbajnokság alapszakaszában. A 
szerda esti meccsen: Budapesti Vasas SC–Csíkszeredai ISK 2–1 (1–0, 
0–1, 1–0), a csíkiak gólszerzője Tamás Tihamér. Györgypál Tamás 
edző csapata tegnap este Pesterzsébeten lépett jégre, szombaton 

pedig Óbuda együttesével játszik.

Kedden játszik az Imperial
A hét végén elkezdődik az ötödik forduló a teremlabdarúgó 1. Ligá-
ban, a Csíkszeredai Imperial Wet viszont csak kedden este 8 órakor 
lép pályára, a Jászvásári Futsal Poli látogat az Erőss Zsolt Arénába. 
Teremlabdarúgó 1. Liga, 5. forduló: szombaton 18 órától Dunărea 
Călărași–Kolozsvári Clujana; vasárnap 13 órától Gloria Buzău–Bu-
kovina Vicov; hétfőn 18.30-tól Galaci United–Dévai Autobergamo; 
kedden 18 órától Futsal Klub Székelyudvarhely–Temesvári Informati-
ca, 20 órától Csíkszeredai Imperial Wet–Jászvásári Futsal Poli.

• RÖVIDEN 

S zombaton és vasárnap is négy-
négy találkozót rendeznek a 

megyei, illetve körzeti labdarú-
gó-bajnokságok csíki érdekeltségű 
csoportjaiban.

A Hargita megyei 4. Liga keleti cso-
portjában szombaton délelőtt 10 óra-
kor kezdődik a Balánbányai Bányász–
Gyergyószárhegyi Bástya találkozó, 
míg vasárnap délután 4 órától a Csík-
szentsimoni Szefi te–Csíkszentgyörgyi 

Fiság, a Gyergyószentmiklósi VSK–
Maroshévízi Pro Mureșul és a Csicsói 
Ezüstfenyő–Csíkszentdomokosi SE 
összecsapás szerepel műsoron.

A Csík körzeti bajnokságban va-
sárnap lesz forduló, délelőtt 10 órakor 
kezdődik a Gyimesfelsőloki Tatros-
forrás–Csíkszentkirályi Borsáros és a 
Tusnádfürdői SE–Csíkszentmihályi 
Törekvés mérkőzés, délben 1 órakor 
pedig a Csíkszentmártoni Alcsík SE–

Csíkszentimrei Töviske és a Szépvízi 
MŰ–Tusnádi Piliske találkozó.

Női labdarúgó-mérkőzés is szerepel 
a csíkszéki kínálatban, vasárnap 13 
órakor az FK Csíkszereda lánycsapata 
a FC Onești együttesét fogadja a Ro-
mán Kupa első fordulójában.

Az FK Csíkszereda országos baj-
nokságokban érdekelt csapatainak 
mindegyike idegenben játszik a hét-
végén.

Hétvége a futballpályákon

• A csoport egyik legerősebb csapatát, a 
ranglista második helyén álló Lénárdfalvi ACS 
Comunalt fogadja ma délután három órakor a 
listavezető FK Csíkszereda a labdarúgó 3. Liga 
8. fordulójában.




