
A kupában is nagy arányban 
nyert Segesvár ellen a VSK
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2018.  NOVEMBER 14.,  SZERDA S P O R T 9#futsal  #rangadó

14.45 Sznúker, Északír Open, Belfast (Eurosport 1)
16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, London (Digi 2, Telekom 2)
17.30 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Beszterce–Bukaresti CSM (TVR HD)
19.00 Férfi kosárlabda, Európa Kupa: Nagyvárad–Leiden (Digi Sport 3)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Flensburg–Paris SG (Digi 4, Telekom 1)
21.00 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga: Steaua–Dinamo (TVR 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

DOBOS LÁSZLÓ,  ZÁTYI TIBOR

A csíkszeredai Erőss Zsolt 
Aréna lelátóin közel ezer 
szurkoló ült, sokan átutaz-

tak Székelyudvarhelyről, végig 
nagyszerű hangulat uralkodott a 
sportcsarnokban. Küzdelmes, de 
sportszerű volt a találkozó, amelyen 
mindkét együttes végig a játékkal 
foglalkozott, kevés volt a szabályta-
lanság is.

Nem játszott alárendelt szerepet 
az FK Székelyudvarhely, az első fél-
időben viszont pontosabbak voltak a 
házigazdák, és elléptek 4–1-re, a szü-
net előtt a magyar futsalválogatott-
ban bemutatkozott Hadnagy István 
harcosságának köszönhetően szépí-
tettek a vendégek. A második félidő 
elején ismét betalált az Imperial Wet, 
de az FK nem szakadt le, Szécsi bün-
tetőből volt eredményes (5–3). Az idő 
teltével lehozott kapusos taktikára 
váltott a vendégek edzője, Jakab Zol-
tán, a kockázatos stratégiával beszo-
rította vendéglátóját, azonban nem 
tudott közelebb kapaszkodni: a csí-
kiak háromszor is ellentámadásból 
találtak be. Az Imperial végül négy 
góllal, 8–4-re győzött, és megelőzte 
ellenfelét a táblázaton.

Mestermérleg

Cosmin Gherman, az Imperial Wet 
vezetőedzője: „Gratulálok a játéko-
soknak a sikerhez, hiszen nagyon 
komolya kezelték a rangadót. Tud-
tuk, hogy az ellenfélnél van jó pár 
tapasztalt játékos, akik húzóembe-

rek, kiegészülve a fi atal játékosok-
kal. Úgy érzem, rászolgáltunk a há-
rom pontra, hiszen a mérkőzés nagy 
részében uralni tudtuk a játékot.”

Jakab Zoltán, az FK Székelyudvar-
hely vezetőedzője: „A csíki győzelem 
teljesen megérdemelt. 4–1 után kicsit 
sikerült visszajönni a mérkőzésbe, 
ezt követően kockáztattunk, szoros 
vereségre nincs szükség alapon le-
hoztuk a kapust. 6–4-nél megvoltak 
a lehetőségeink, hogy felzárkózzunk. 
Nem véletlen, hogy a meccs nagy ré-
szét a csíkszeredai csapat irányította 
és többnyire az történt a pályán, amit 
ők akartak, ránk erőltették a játéku-
kat. Ha megnézzük a játékosállomá-
nyukat és a költségvetésüket, akkor 
teljesen reális eredmény született.”

Dicsérő szavak

Szőcs László a nyáron igazolt át Szé-
kelyudvarhelyről a csíki csapathoz. 
„Mindig érdekes érzés ellenfélként 
pályára lépni az ellen a csapat ellen, 
amelynél lejátszottad a fél életedet. 
Ilyenkor mindig jobban izgulok, 
mint a többi meccsen. A közönség 
miatt is, szerintem a hétfői mérkő-
zésen több udvarhelyi szurkoló volt, 
mint csíki. Az ilyen meccseken talán 
nagyobb erőbedobással játszom, de 
nem szabad elfelejteni, hogy ez egy 
találkozó volt a bajnokság alapsza-
kaszában” – mondta. A román vá-
logatott játékos az Imperial Wet he-
tedik gólját szerezte a mérkőzésen. 
„6–4-es állásnál találtam be, az FK 

lehozott kapussal játszott, kapufát 
lőtt, nagy volt a nyomás rajtunk. 
Ez a gól megnyugtatta a csapatot, 
hiszen futsalban két gól nem nagy 
előny. Déván is vezettünk, aztán 
egy perc alatt két gólt kaptunk. 
Szeretnék gratulálni az udvarhelyi-
eknek, nagyon jók a fi atalok, jól be-
illeszkedtek a csapatba. Remélem, 
hogy a következő időszakban még 
nagyobb fejlődésen megy át az FK, 
és pár tapasztalt játékos leigazolá-

sával két-három éven belül akár a 
bajnoki címre is pályázhat majd” – 
tette hozzá.

A hét végén már a visszavágók 
első fordulóját rendezik, mindkét 
székely együttesre nehéz meccs vár: 
a csíkiak szombaton 18 órakor az 
éllovas Galaci Unitedot fogadják, míg 
az FK hétfőn este nyolc órakor a fel-
sőházi rájátszásra pályázó Jászvásári 
Futsal Poli vendége lesz.

Teremlabdarúgó 1. Liga, alap-
szakasz, 9. forduló: Csíkszeredai 
Imperial Wet–FK Székelyudvar-
hely 8–4 (4–2), gólszerzők Roger 
Bermusell (6., 24.), Alvaro de Luis (9., 
39.), Cristian Matei (9., 35.), Tankó Le-
vente (13.), Szőcs László (38.), illetve 
Mánya Szabolcs (8.), Hadnagy István 
(19.), Szécsi Barna (26. – nagybünte-
tőből, 36.). További eredmények: Ko-
lozsvári Clujana–Bukovina Vicov 2–5 
(0–2), Jászvásári Futsal Poli–Dévai 
Autobergamo 1–3 (1–2), Dunărea 
Călărași–Galaci United 4–5 (2–3). Az 
SCM Gloria Buzău–Temesvári Infor-
matica mérkőzés lapzárta után ért 
véget.

Megérdemelt csíki siker
Küzdelmes és sportszerű volt a székely futsalrangadó
• Hazai diadalt hozott a teremlabdarúgó-bajnokság alapszakaszának 
első székely rangadója. A Csíkszeredai Imperial Wet az odavágók utolsó 
fordulójában, hétfőn este legyőzte az FK Székelyudvarhelyt.

Szőcs László betalált 
volt csapata ellen
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Hibátlanul menetelnek a röplabdázók
Hatból hat mérkőzést nyert meg a Marosvásárhelyi VSK női röplabda-
csapata a másodosztályos bajnokság nyugati csoportjában, ráadásul 
szettveszteség nélkül, a mezőnyben egyedüliként. A szerb Predrag 
Zukovic vezetőedző által irányított vásárhelyiek legutóbb hazai pályán 
a Nagyszebeni CSU-t győzték le, ezt megelőzően pedig a Nagyváradi 
CSU-t, a Máramarosszigeti VSK-t, a Lugosi VSK II.-t, a Temesvári CSU-t 
és a Dévai Cetatét múlták felül egyaránt 3–0 arányban, természetesen 
toronymagasan vezetik a pontvadászatot. A következő fordulóban a 
marosvásárhelyi csapat a Temesvári VSK vendégeként játszik, majd két 
nehezebb mérkőzése lesz az SCMU Craiova és az Argeș Pitești ellen.

• RÖVIDEN 

M aros megyei párharcot rendez-
tek a teremlabdarúgó Román 

Kupa első fordulójában, a Marosvá-
sárhelyi VSK fölényesen múlta felül a 
Segesvári Pro Tineret csapatát.

A másodosztályos bajnokság idei 
szezonjában korábban már meg-

mérkőzött egymással a két együttes, 
ugyancsak a Ligeti Sportcsarnokban 
találkoztak, ahol a vásárhelyiek 12–4 
arányban győztek.

Hasonlóan egyoldalú volt a hét-
fő esti kupamérkőzés is, amelyen a 
házigazda VSK az első játékrészben 

komoly, ötgólos előnyre tett szert. 
Fordulás után már nem erőltette a 
játékot, de így is növelte előnyét, és 
végül 9–2-re nyert.

Fölényes győzelmével Lucian Ni-
cușan edző csapata továbbjutott a 
kupasorozat következő fordulójába, 
ahol akár élvonalbeli együttessel is 
összekerülhet. A VSK legközelebb is-
mét hazai pályán játszik, szombaton 
16 órakor a Galaci United második 
számú csapatát fogadja a 2. Liga he-
tedik fordulójában.

Teremlabdarúgó Román Kupa, 
1. forduló: Marosvásárhelyi VSK– 
Segesvári Pro Tineret 9–2  (6–1). A 
VSK gólszerzői Robert Crișan (7., 28.), 
Szabó Zsolt (10.), Szőcs László (11., 
15.), Vlad Țipău (12., 19., 38.), Andrei 
Boroș (29.).

Horváth Bálint Ottó

Könnyed vásárhelyi továbbjutás a kupában

1. Galaci United* 9 8 1 0 50–17 22
2. Dévai Autobergamo 9 6 2 1 64–22 20
3. Temesvári Informatica 8 5 2 1 43–17 17
4. Dunărea Călărași 9 5 2 2 48–23 17
5. Csíkszeredai Imperial Wet 9 5 1 3 55–29 16
6. FK Székelyudvarhely 9 4 2 3 60–46 14
7. Jászvásári Futsal Poli 9 3 0 6 28–29 9
8. Gloria Buzău 8 2 0 6 18–48 6
9. Bukovina Vicov 9 1 0 8 26–86 3
10. Kolozsvári Clujana 9 0 0 9 16–91 0

• T E R E M L A B D A R Ú G Ó  1 .  L I G A *három ponttal büntetve




