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A z utóbbi időszakban fociláz-
ban égett Székelyföld. Még 
ahhoz is eljutott a hír, aki 

nem sportrajongó: az FK Csíkszere-
da drámai ütközetben, hosszabbí-
tás és tizenegyesrúgások után bú-
csúztatta sokkal jobban rangsorolt, 
szebb napokat is megélt ellenfelét, a 
Bukaresti Dinamót.

A 3. Ligában szereplő együttes 
szimpatizánsai, szurkolói már a to-
vábbjutáskor azt a kérdést tették fel, 
hogy mit érdemes tudniuk a folyta-
tásról. Ennek néztünk utána.

A Román Kupa negyeddöntőjé-
be jutott nyolc klub közül csupán 
az FK Csíkszereda nem élvonalbeli. 
A Har gita megyei együttes mellett 
a Dunărea Călărași, a Nagyszebe-
ni Hermannstadt, a CSU Craiova, a 
Konstancai Viitorul, a Sepsi OSK, az 

Astra Giurgiu és a Kolozsvári CFR vár 
ellenfélre. Mind a hét alakulat az 1. Li-
gában játszik.

A mezőny ismeretében az már 
biztos, hogy a csíkszeredaiak a 
következő körben is hazai környe-
zetben játszhatnak. A Román Kupa 
versenykiírása szerint ebben a sza-
kaszban is egyetlen mérkőzésen dől 
el a továbbjutó kiléte. Az elődön-
tőben oda-visszavágót rendeznek, 
míg a fi nálét semleges környezetben 
bonyolítják le.

A negyeddöntő sorsolásánál nem 
lesz kiemelt együttes, az urnába be-
kerül a nyolc gárda neve. A párosítá-
soknál a tavalyi idényt alapul véve 
a gyengébben rangsorolt együttes a 
házigazda. Így már biztos, hogy az 
FK Csíkszereda újból saját közönsé-
ge előtt rendezheti meg a találkozót.

Nem tudni, mikor sorsolnak

Próbáltuk kideríteni, mikor ejtik 
meg a sorshúzást, mivel azonban 
a szakszövetség honlapján (frf.
ro) ezzel kapcsolatosan semmi-
féle információt nem találtunk, 
e-mailt írtunk a sajtóosztálynak. 
A válasz pár perc alatt megérke-
zett, ebben pedig az állt, hogy 
még nincs pontos időpont, majd 
amikor meglesz, közzéteszik a 
szövetség honlapján.

A tavalyi kupakiíráskor a so-
rozat ezen körében a sorsolást 
január 11-én tartották, így való-
színűleg ezúttal is az új naptári 
évben lesz. Azt viszont legalább 
tudjuk, hogy a találkozókat 2019. 
február 25.–március 3. között 
rendezik meg.

Megreformálnák

A szakszövetség megújítaná a Ro-
mán Kupa kiírását. Ennek alapján 
eltűnne a körök közötti sorshúzás, 
a tenisztornákhoz hasonlóan már 
az elején elkészítenék a főtáblát, így 
követhető volna, ki a soros ellenfél.

Persze lennének kiemeltek, az 
utolsó öt év eredményeit alapul vé-
ve kerülnének fel azok a csapatok a 
listára. A kisebb együttesek azzal, 
hogy kiütnek egy jobban rangsorolt 
gárdát, nyernek, hiszen ők menetel-
hetnek tovább azon az ágon.

A Román Kupa-győztes – ameny-
nyiben nem a bajnokság nyertese 
– indulási jogot szerez az Európa 
Ligában.

Továbbra sem ismert az időpont
Házigazda lehet a negyeddöntőben az FK Csíkszereda

• Tudjuk, kikkel néz-
het farkasszemet az 
FK Csíkszereda a lab-
darúgó Román Kupa 
negyeddöntőjében. 
Ismerjük az időpontot 
is, hogy mikor lesznek 
a mérkőzések. Azt is 
tudjuk, hogy a szé-
kelyföldi gárda újból 
házigazda lehet. Azt 
viszont nem, hogy 
mikor sorsolnak.

Ha a következő körben is 
hazai pályán akar játszani, 
minden bizonnyal ismét 
világítóberendezést kell 
felszereltetnie 
az FK Csíkszeredának

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      GECSE NOÉMI

Kikapott a Zvezda vendégeként a Liverpool
B elgrádban alulmaradt a Liver-

pool a labdarúgó Bajnokok Ligá-
ja csoportkörének 4. fordulójában. A 
forduló előtt a C csoport élén állt angol 
gárda a szerb bajnok Crvena Zvezda 
vendégeként szenvedett 2–0-s vere-
séget. Az angolok kudarca azért is vá-
ratlan, mert Jürgen Klopp csapata pá-
lyaválasztóként az előző körben még 
meglehetősen simán, 4–0-ra nyert a 
szerbek ellen az Anfi eld Roadon.

Labdarúgás, Bajnokok Ligája, 
csoportkör, 4. forduló, keddi ered-

mények, A csoport:  Atlético Mad-
rid (spanyol)–Borussia Dortmund 
(német) 2–0 (1–0), gólszerzők Saúl 
(33. perc) és Griezmann (80.); Mona-
co (francia)–FC Bruges (belga) 0–4 
(0–3), gólszerzők Vanaken (12., 17. – 
a másodikat 11-esből), Wesley (24.), 
Vormer (85.). Az állás: 1. Dortmund 
9 pont, 2. Atlético 9, 3. FC Bruges 4, 
4. Monaco 1. B csoport:  Internazio-
nale (olasz)–Barcelona (spanyol) 1–1 
(0–0), gólszerzők Icardi (87.), illetve 
Malcom (83.); Tottenham Hotspur 

(angol)–PSV (holland) 2–1 (0–1), 
gólszerzők Kane (78., 89.), illetve De 
Jong (2.). A csoport állása: 1. Barcelo-
na 10 pont, 2. Inter 7, 3. Tottenham 4, 
4. PSV 1. C csoport:  Napoli (olasz)–
Paris Saint-Germain (francia) 1–1 (0–
1), gólszerzők Insigne (63. – 11-esből), 
illetve Bernat (45.); Crvena Zvezda 
(szerb)–Liverpool (angol) 2–0 (2–0), 
gólszerző Pavkov (22., 29.). Az állás: 
1. Napoli 6, 2. Liverpool 6, 3. PSG 5, 
4. Zvezda 4. D csoport:  Porto (portu-
gál)–Lokomotiv Moszkva (orosz) 4–1 

(2–0), gólszerzők Herrera (2.), Marega 
(42.), Jesús Corona (67.), Otávio (93.), 
illetve Farfán (59.); Schalke (né-
met)–Galatasaray (török) 2–0 (1–0), 
gólszerzők Burgstaller (4.), Uth (57.). 
Az állás: 1. Porto 10, 2. Schalke 8, 3. 
Galatasaray 4, 4. Lokomotiv 0. Az E, 
F, G és H csoportban tegnap lapzár-
tánk után értek véget a meccsek.

A csoportok első két-két helye-
zettje jut tovább az egyenes kiesési 
szakaszba, a csoportharmadikok az 
Európa Ligában folytatják.

A z idény talán legfontosabb ösz-
szecsapására készül a Mol Vidi 

FC labdarúgócsapata. Az Európa 
Liga L csoportjának 4. fordulójában 
közel kerülhet a továbbjutáshoz a fe-
hérvári együttes – amennyiben ott-
hon is legyőzi a görög PAOK Szaloni-

ki alakulatát. A Groupama Arénában 
zajló mérkőzést a török Ali Palabiyik 
vezeti. A Vidi október 25-én 2–0-ra 
nyert idegenben a Răzvan Lucescu 
által felkészített PAOK ellen. 

Az L csoport ma esti program-
ja: MOL Vidi FC–PAOK Szaloniki (gö-

rög) és BATE Boriszov (fehérorosz)–
Chelsea (angol). Egységes kezdési 
időpont: 19.55. A csoport állása:  1. 
Chelsea 9 pont, 2. PAOK 3 (4–4-es 
gólkülönbség), 3. MOL Vidi FC 3 
(2–3), 4. Boriszov 3 (4–7). A további 
program. 5. forduló, november 29., 

22 óra: BATE Boriszov–MOL Vidi FC 
és Chelsea–PAOK. 6. forduló, decem-
ber 13., 19.55: MOL Vidi FC–Chelsea 
FC és PAOK–BATE Boriszov. Minden 
csoportból az első két helyezett jut az 
egyenes kieséses szakaszba, a leg-
jobb 32 közé.

Lucescuékat fogadja a MOL Vidi

A sereghajtóhoz 
látogat a Szejke SK
A hetedik játéknapot rendezik 
a férfi kézilabda A osztályban. 
A Székelyudvarhelyi Szejke SK 
idegenben, a Tordai Potaissa 
fiókcsapatának otthonában 
lép pályára. Az összecsa-
pást csütörtökön 16 órától 
rendezik. A két együttes első 
párharcán – az őszi idény oda-
vágóján 31–20 volt a végered-
mény, azaz sima udvarhelyi 
sikert könyveltek el. A Szejke 
SK a második, a Potaissa II. az 
utolsó helyen áll a tabellán.

Nehéz találkozó vár 
az Imperial Wetre
Hét közben játsszák a terem-
labdarúgó 1. Liga alapszaka-
szának nyolcadik fordulóját. 
A Csíkszeredai Imperial Wet a 
tavaly bronzérmet nyert Dévai 
Autobergamóhoz látogat. A 
találkozón a jelenlegi har-
madik és az ötödik helyezett 
néz farkasszemet, így fontos 
meccs a rangsor szempontjá-
ból. A párharcot csütörtökön 
18 órától játsszák.

Bridzsversenyek 
Csíkszeredában
Keddenként délután öt órától 
bridzsverseny zajlik Csík-
szeredában, a megyeháza 
alagsori éttermében. Íme, a 
legutóbbi verseny eredménye: 
1. László Ede–Csiszér Elemér 
61,1%, 2. Daday Hunor–Illyés 
László 59,0%, 3. Márton Zol-
tán–András Zoltán 56,9%.

Rangadós 
nyolcaddöntő
Torda–Bukaresti CSM és 
Steaua–Dél-Dobrudzsa 
rangadót is rendeznek a férfi 
kézilabda Román Kupa nyol-
caddöntőjében. A héten tartott 
sorsolás alapján még Bákó–Te-
mesvári Poli, Foc șani–Buzău, 
Segesvár–Dinamo, Craiova–
Nagyszentmiklós, Vaslui–
Kolozsvári Universitatea és 
Nagybányai Minaur–Călărași 
meccsek lesznek a december 
8-ai szakaszban.

Djokovic végzett 
az élen
A férfi teniszezők között 
Novak Djokovic búcsúztatja 
világelsőként az esztendőt, 
miután Rafael Nadal vissza-
lépett a világbajnokságot 
jelentő, szezonzáró Bajnokok 
Tornájától. Nadal helyett John 
Isner adogat a londoni tornán. 
Ő egyébként épp Djokovics-
csal, valamint Alexander Zve-
revvel és Marin Ciliccsel kezd 
egy csoportban, míg a másik 
ágon Roger Federer, Kevin 
Anderson, Dominic Thiem és 
Nisikori Kei adogat a szezon 
legjobb nyolc férfi teniszező-
jét felvonultató eseményen.
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