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I gazi sportcsemegét ígér a spa-
nyol válogatott szereplése ok-
tóber 29-én és 30-án. A román 

együttes meghívásának tesz eleget 
a világ egyik legsikeresebb terem-
labdarúgó-csapata, két barátságos 
mérkőzést játszanak Székelyföldön.

A találkozókat szervező Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) úgy sze-
rette volna, hogy az első összecsa-
pás helyszíne a székelyudvarhelyi 
városi sportcsarnok, a másodiké 
pedig a csíkszeredai Erőss Zsolt Aré-
na legyen. Csakhogy ez a napokban 
megváltozott, Csíkszeredában nem 
lesz meccs.

Annak jártunk utána, miért 
nem lesz barátságos találkozó a 
megyeszékhelyen. Először László-
fy Botondnál, az Erőss Zsolt Aréna 

ügyintézőjénél érdeklődtünk „Elöl-
járóban kihangsúlyozom, nagy 
esemény lenne a spanyol futsalvá-
logatott csíkszeredai szereplése, 
nem mindennapi meccset láthatna 
a sportkedvelő közönség. Pár nap-
pal ezelőtt megkerestek telefonon 
a szakszövetségtől, és értesítettek, 
hogy október végén az Erőss Zsolt 
Arénában rendeznék meg a Romá-
nia–Spanyolország barátságos te-
remlabdarúgó-mérkőzést. El mond-
 tam, hogy a sportcsarnok a csík-
szeredai önkormányzat ügykeze-
lésében van, létezik egy tanácsi 
határozat működésére, és ezt nem 
léphetem túl. Azt nem kérdezték, 
hogy foglalt-e a csarnok vagy sem. 
Kifejtettem, az Erőss Zsolt Aré-
na bérlése során vannak lépések, 
amelyeket be kell tartani, és a pol-
gármesteri hivatalhoz irányítottam 
őket. Kértem, járják végig ennek az 
útját, főleg hogy belépőket is szeret-

nének árusítani. Azóta nem keresett 
meg senki.”

Ezt követően Görbe Walter, az 
Imperial Wet tulajdonosa megke-
resésünkre kifejtette, nem értett 
egyet a szövetség álláspontjával. 
„Székelyföldön és Közép-Erdélyben 
nagy népszerűsége van a teremlab-
darúgásnak, a vidék sportszerető 

emberei megérdemlik, hogy válo-
gatottmeccset láthassanak. A bará-
taim, ismerőseim körében végzett 
felmérés szerint telt házas mérkőzés 
lenne. Van azonban az egésznek egy 
szépséghibája. A válogatott eddigi 
barátságos találkozóira bárhol az 
országban ingyenes volt a belépés, 
most pedig jegyeket akarnak kérni 
a székelyektől. Hargita megyében, 
ott, ahol a legkisebbek a fi zetések 
egész Romániában. Az itteni em-
berekről még egy bőrt le akarnak 

húzni, és én ezt nem támogatom. 
Az álláspontom a következő: ha in-
gyenes a nézők belépése, kifi zetem 
a sportcsarnok bérleti díját a válo-
gatott edzésének, illetve mérkőzésé-
nek idejére” – összegzett.

A szakszövetség nem várt to-
vább, eldöntötte, hogy mindkét ro-
mán–spanyol mérkőzés helyszíne 
Székelyudvarhely lesz. A kezdési 
időpont még nem végleges, jelenleg 
folynak a tárgyalások, hogy a Pro X 
tévétársaság közvetíti-e a párharcot.

Csíkszeredát kikerülik a spanyolok
Székelyudvarhelyen rendezik meg mindkét mérkőzést
• Egy találkozót Székelyudvarhelyen, egyet 
pedig Csíkszeredában játszott volna a román 
teremlabdarúgó-válogatott a világelithez tarto-
zó spanyolokkal. A megyeszékhelyen nem lesz 
meccs.

Egyelőre nem lesz 
válogatottmeccs helyszíne 
az Erőss Zsolt Aréna

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VERES NÁNDOR

„Erre a játékra kell építeni”
B ár a Futsal Klub Székelyudvar-

hely kétgólos vereséget szen-
vedett a Temesvári Informaticától, 
Jakab Zoltán edző elégedett csapata 
játékával. A teremlabdarúgó 1. Liga 
5. fordulójában a Csíkszeredai Impe-
rial Wet megszerezte idénybeli máso-
dik győzelmét.

„Szinte végig Temesvár dominált, 
de ez várható volt, erre is készültünk. 
Ha kicsit szerencsésebbek vagyunk, 
más forgatókönyv szerint alakult vol-
na a mérkőzés, hiszen a végén benne 
volt a lehetőség, hogy a lehozott ka-
pusos taktikával pontot szerezzünk” 
– nyilatkozta Jakab.

A meccs elején jobban játszott az 
udvarhelyi csapat, Hadnagy István 
góljával előnybe került, ám az Infor-
matica a játékrész közepén fél perc 
alatt fordított, majd a szünet előtt a 
meccsen öt gólig jutott, Ovszjanyikov 
találatával már 3–1-re vezetett.

„Több helyzetük volt, emiatt Gri-
gorașnak több munkája is, mint Ian-
cunak. Rég játszott ilyen jól az FK, a 
fi úk lelkesedése a helyén volt, és tak-
tikailag is tartották magukat a meg-
beszéltekhez. A játékosoknál is volt 
előrelépés, Hadnagy teljesítménye 
nagyon feljavult, szerzett három gólt” 
– jegyezte meg a fi atal futsalosról, 
aki a 26. percben, 1–4-es állásnál két 
szép találatot szerzett, visszahozva az 
FK-t a mérkőzésbe. Temesvár 6–3-ra 
is vezetett, de innen is fel tudott állni 
az udvarhelyi csapat, Szécsi talált be 
emberelőnyös helyzetben, majd Csala 

találatát követően ismét csak egy volt 
a különbség. A pontok sorsa az utol-
só másodpercekben dőlt el, amikor 
Ovsz janyikov mattolta a megkülön-
böztetett mezben játszó Mányát.

„Temesvár jelenleg jobb csapat, 
mint mi, de nagyon megdolgozott 
ezért a győzelemért. Ha ezt a játékot 
tudjuk rendszeresíteni, ezekre az ala-
pokra tudunk építeni, akkor elérjük 
a célunkat” – tette hozzá Jakab.

Háromgólos csíki siker

Megdolgozott a három pontért ked-
den este hazai pályán a Csíkszeredai 
Imperial Wet. Bár a csíkiak szinte 
végig támadtak, csupán 3–0-ra tud-
ták legyőzni a Jászvásári Futsal Poli 
együttesét.

Folyamatosan veszélyben forgott 
a vendégek kapuja, a jég viszont csak 
a 15. percben tört meg, Szőcs László 
lőtt közelről a hálóba. A szünet után 
folytatódtak a hazai támadások, a 
második csíki gól a 30. percben szü-
letett meg, ismét Szőcs volt eredmé-
nyes. A 3–0-s végeredményt a szü-
letésnapos Bogdan Covaci állította 
be. Cosmin Gherman, az Imperial 
Wet vezetőedzője: „Végig uraltuk 
a mérkőzést, de nem volt könnyű, 
mert tulajdonképpen hat emberrel 
játszottuk végig a találkozót. Robert 
Matei és Tankó Levente alig épült fel 
sérüléséből, és nem akartam erőltet-
ni a játékukat. Jászvásár nagyon jól 
védekezett, szinte emberfelettit pro-

dukált a védelemben. Két kiszállás 
vár ránk, mindkét találkozón a kapu 
előtt több összpontosítást várok játé-
kosaimtól. Kolozsvár újonc csapat, 
de nagyon oda kell fi gyeljünk, ne-
hogy meglepetés érjen. Temesvárral 
mindkét együttesnek 50–50 százalék 
esélye van a győzelemre, a mérleg 
nyelvét talán a hazai pálya előnye 
fordíthatja javukra, de mi mindent 
megteszünk a siker érdekében”.

A következő fordulóban, vasár-
nap 15 órától az Imperial Wet Ko-
lozsváron vendégszerepel, míg az FK 
ismét hazai pályán játszik, hétfőn 18 
órakor a Galaci United csapatát fo-
gadja.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 5. for-
duló: FK Székelyudvarhely–Te-
mesvári Informatica 5–7  (1–3), 
gólszerzők Hadnagy (5., 26., 26.), 
Szécsi (32.), Csala (34.), illetve Ovsz-
janyikov (12., 20., 21., 29., 40.), Mimi 
Stoica (13.), Daniel Araujo (31.). Csík-
szeredai Imperial Wet–Jászvásári 
Futsal Poli 3–0 (1–0), gólszerzők 
Szőcs László (15., 30.), Bogdan Co vaci 
(38.). További mérkőzések: Dunărea 
Călărași–Kolozsvári Clujana 20–1 
(6–0), Gloria Buzău–Bukovina Vicov 
4–2 (2–0), Galaci United–Dévai Auto-
bergamo 5–3 (2–2).

A teremlabdarúgó 1. Liga állása: 
1. Galac 12 pont, 2. Călărași 12, 3. 
Déva 10, 4. Temesvár 10, 5. FK Szé-
kelyudvarhely 9, 6. Csíkszeredai Im-
perial Wet 6, 7. Buzău 6, 8. Jászvásár 
3, 9. Vicov 0, 10. Kolozsvár 0.

Orosz válogatott csatárral erősített a Sportklub
A negyvenháromszoros orosz válogatott Alekszej Mihnov a Csíksze-
redai Sportklubnál folytatja karrierjét, Budapesten csatlakozik a csa-
pathoz – jelent meg a hír tegnap délután a klub hivatalos Facebook-ol-
dalán. Mihnov karrierje nagy részét a Lokomotiv Jaroszlavban töltötte, 
innen az első körben draftolták az NHL-be. Rövid észak-amerikai kitérő 
után kizárólag a KHL-ben játszott. Az orosz válogatottban Taratuhinnal 
együtt világbajnokságon is szerepelt. A legutóbbi idényben ő volt a 
Jekatyerinburg csapatkapitánya. Az idei szezont a Nyeftyehimik Nyizs-
nyekamszkban kezdte.

Bridzsversenyek Csíkszeredában
Keddenként délután öt órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredában, a 
megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi verseny eredménye: 
1. Pataki Imre–Demeter Attila 68,45%, 2. Kovács Gyula–Tamás Endre 
59,52%, 3. Marian Chivu–Márton Zoltán 58,93%.

Tíz érmet nyertek az ifjúsági tekések
Kolozsváron rendezték meg múlt hét végén az U23-as korosztályú tekések 
országos bajnokságát. Az egyéni, sprint, páros és vegyes páros verseny-
számokban az Elektromaros Romgazt és a Városi Sportklubot képviselő 
marosvásárhelyi sportolók remek eredményeket értek el, összesen tíz 
érmet szereztek. A női mezőnyben az Elektromaros színeiben a Maria 
Ciobanu és Ana Maria Poetaşu alkotta páros aranyérmet szerzett, meg-
előzve a második helyen végzett, szintén marosvásárhelyi kettőst, Fekete 
Rékát és Seres Bernadettet. A férfiak megmérettetésén a VSK versenyzője, 
Fekete Hunor ezüstérmes lett egyéniben, Kötő Kálmán Dávid ugyancsak 
második helyen zárt a sprint versenyszámban, illetve Szász Attila Alfréd-
del kiegészülve párosban is. Mögöttük a másik marosvásárhelyi duó, 
Szász Tibor Levente és Hegyi Roland bronzérmes lett. Vegyes párosban 
a dobogó mindhárom fokán marosvásárhelyi versenyzők végeztek. Ana 
Maria Poetaşu újabb bajnoki címet szerzett, ezúttal a Szatmárnémeti 
VSK sportolója, Ciprian Cubiţchi oldalán. Benke Zoltán ezüstérmet nyert 
a vajdahunyadi Kali Erika mellett, míg Seres Bernadett és Fekete Hunor 
egyaránt harmadik helyen végzett, Alexandru Mitru (CSO Tălmaciu), illetve 
Crina Torcătoru (Conpet Petrolul Ploieşti) oldalán.
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