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L ejárt az 1. Liga alapszakaszá-
nak fele. Kilenc forduló után 
nagyrészt beváltak a szakem-

berek jóslatai, az a hat gárda talál-
ható a rangsor első felében, amelye-
ket a bajnokság kezdete előtt is oda 
vártak.

Amennyiben most indulna a 
play-off , az egyik csoportba a Galaci 
United (1. hely), a Dunărea Călărași 
(4.) és a Csíkszeredai Imperial Wet 
(5.), a másikba pedig a Dévai Auto-
bergamo, (2.), a Temesvári Informa-
tica (3.) és az FK Székelyudvarhely 
(6.) kerülne. A versenykiírás alapján 
az oda-visszavágók után az első hat 

jut a rájátszásba, ahol a két csoport-
ban még játszanak egy oda-vissza-
vágót, ezt követően a csoportelsők 
a döntőben, a másodikok pedig a 
kisdöntőben csatáznak.

Az eddigi kilenc játéknap kel-
lemes meglepetése a Dunărea 
Călărași, nagyon sokáig – igaz, a 
sorsolásnak köszönhetően is – ve-
zette a rangsort, az odavágók utol-
só játéknapjain pár pontot veszí-
tett, így lecsúszott a dobogóról. A 
tavalyi ezüstérmes Galaci United 
úgy áll az élen, hogy a fegyelmi 
bizottság három pontot levont tőle, 
az egyetlen gárda, amely veretlen a 
mezőnyben.

Bár nagyon sokan várták az el-
sők közé a Csíkszeredai Imperial 
Wet együttesét, ezt egyelőre nem 
tudta megvalósítani. A székelyföl-

diek nem indították jól a bajnoksá-
got, vereséget szenvedtek Galacon 
és Călărași-on, keretüket tekintve 
pedig többször is történt változás. 
Nem csoda, hogy edzőjük, Cos-
min Gherman nem elégedett. „Az 
alapszakasz felénél vagyunk, lehet 
mérleget vonni. Jobb eredménye-
ket érhettünk volna el, több pontot 
szerezhettünk volna, nem lehetek 
elégedett a csapat játékával. A po-
hár csak félig van tele, ennek pedig 
több oka van, hiszen a bajnokság 
megkezdése után, menet közben 
változott a keretünk. Az út egyér-
telmű számunkra, az alapszakasz 
második felében jobban kell küz-
denünk, sokkal több pontot kell 
szereznünk, a rangsorban előrébb 
kerülnünk. Tudjuk, ezért sokat kell 
dolgoznunk. Nagy céljaink van-
nak, jövőre bajnokságot szeretnénk 
nyerni. Rövid távú stratégiánkat 
decemberben tárgyaljuk újra, vo-
nalat húzunk, és értékeljük majd a 
játékosok teljesítményét. Erősíteni 
akarunk, valószínűleg januárban 
bővülni fog az Imperial Wet kere-
te” – összegzett megkeresésünkre a 
csíkszeredaiak trénere.

Az FK Székelyudvarhely a tabel-
la hatodik helyéről várja a folyta-

tást. Edzőjük, Jakab Zoltán szerint 
csapata hozta a kötelezőt. „Nem 
nyújtottunk extrát, az elvárt ered-
ményeket szállítottuk. Úgy vélem, 
ha két ponttal többet gyűjtöttünk 
volna, akkor az alapszakasz felénél 
arról beszélhetnénk, hogy remekel-
tünk. A jelenlegi kereteket megvizs-
gálva a mi helyünk a hatodik pozí-
ció, jelenleg itt is tartózkodunk. Sőt 
ezt be is tudjuk biztosítani azzal, 
hogy a Jászvásári Poli otthonában 
nyerünk. Akkor teljesen elszakad-
na az első hat és a mezőny többi 
része. Az eddigi kilenc mérkőzésen 
csapatomtól azt kaptam, amit a 
pontvadászat előtt elvártam. Ezzel 
a kerettel, csak székelyföldi játéko-
sokkal ez a pozíció jöhet össze. Az 

előttünk lévők mindegyikénél van 
idegenlégiós, tehát a különbséget 
jelenleg ők jelentik a futsal 1. Ligá-
ban” – fejtette ki a szakember.

A román futsal élvonalában sze-
replő együttesek még nem mennek 
téli szünetre, a visszavágókból idén 
lejátszanak hármat. A retúr ezen a 
hétvégén már elrajtol.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 10. for-
duló: szombaton 13 órától Temes-
vári Informatica–Bukovina Vicov, 
16 órától Dunărea Călărași–Gloria 
Buzău, 18 órától Csíkszeredai Im-
perial Wet–Galaci United; vasárnap 
15 órától Kolozsvári Clujana–Dévai 
Autobergamo; hétfőn 20 órától Jász-
vásári Futsal Poli–Futsal Klub Szé-
kelyudvarhely.

Alakul a rájátszás mezőnye
Féltávnál a teremlabdarúgó 1. Liga alapszakasza
• Kipipálta az odavágók sorát a teremlabda-
rúgó élvonal mezőnye. Ami az eddigi eredmé-
nyeket illeti, nem születtek hatalmas meglepe-
tések. Mindkét székelyföldi együttes ott lenne 
az 1. Liga rájátszásában, amennyiben az most 
kezdődne. A két klub edzője értékelt.

B ő hetes szünet után folytatódik a 
jégkorong Erste Liga. Míg a ma-

gyar és a román válogatott barátsá-
gos tornákon készült a jövő évi vébé-
re, a székelyföldi együttesek a román 
bajnokságban játszottak.

A GYHK-nak nem sikerült a gala-
ci kiszállás (mindkét meccsén alul-
maradt), utána viszont a Sapientia 
U23-at kétszer is legyőzte, hétfőn öt, 
kedden pedig hét góllal nyert a pi-
ros-fehér csapat. Az eredmény: Sa-
pientia U23–Gyergyói HK 2–9 (0–2, 
0–2, 2–5), gólszerzők Gecse Olivér 
(49.), Részegh András Zsolt (60.), il-
letve Robert Timaru (2., 27.), Csergő 

Hunor (7., 45.), Makszim Vesutkin 
(33., 44.), Benedek Roland (43.), Ele-
kes-Darabont Hunor (53.), Vlagyisz-
lav Karpusz (55.).

Péntektől hétfőig mindkét szé-
kelyföldi csapatnak három meccse 
lesz az Erste Ligában. A Gyergyói 
HK pénteken hazai pályán fogadja 
a Hokiklub Budapestet, vasárnap az 
Újpesti TE-t látja vendégül, hétfőn 
pedig a Brassói Coronával játszik 
hatpontos mérkőzést. Mindegyik ta-
lálkozó 18.30-kor kezdődik. A Csík-
szeredai Sportklub pénteken a Vien-
na Capitals II. vendége lesz (18.50), 
vasárnap a Fehérvári Titánokhoz 

látogat (18.30), hétfőn pedig a Duna-
újvárosi Acélbikák otthonában lép 
pályára (21 óra, M4 Sport).

Az Erste Liga programja: pénte-
ken Gyergyói HK–Hokiklub Buda-
pest (18.30), Brassói Corona–Újpest 
(18.30), Vienna Capitals II.–Sport-
klub (18.50), Fehérvári Titánok–Fe-
rencváros (19.30), Debreceni EAC–
Dunaújvárosi Acélbikák (20.30); 
vasárnap Brassó–Hokiklub (17 óra), 
Fehérvár–Sportklub (18.30), GYHK–
Újpest (18.30), DEAC–Vasas (19.30); 
hétfőn Vienna II.–Titánok (17.50), 
GYHK–Brassó (18.30), Dunaújváros–
Sportklub (21 óra). (Pál Gábor)

Másodjára is könnyen nyert a GYHK
Negyedszer is remizett Carlsen és Caruana
A negyedik parti is döntetlennel zárult a londoni sakkvilágbajnokság 
döntőjében. A harmadik címvédéséért küzdő norvég Magnus Carlsen ve-
zette kedden este a világos bábukat, de nem tudott élni az ebből adódó 
előnyével Fabiano Caruana ellen. A norvég nagymester a 34. lépésben 
véget ért mérkőzés után kissé csalódottan nyilatkozott a vb-döntő 
honlapjának. Azt mondta, amerikai ellenfele nagyon felkészülten játszik 
sötéttel, így többet kell nyújtania a teljes pont megszerzéséhez. A tegna-
pi szünet után ma folytatódik a világbajnoki mérkőzéssorozat.

Bridzsversenyek Csíkszeredában
Keddenként délután öt órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredában, a 
megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi verseny eredménye: 
1. Daday Hunor–Illyés László 62,5%, 2. Ördög Róbert–Szász Hunor 
57,0%, 3. Marian Chivu–Kovács Gyula 56,6%.

• RÖVIDEN 

1. Galaci United* 9 8 1 0 50–17 22
2. Dévai Autobergamo 9 6 2 1 64–22 20
3. Temesvári Informatica 9 6 2 1 51–18 20
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 9 2 0 7 19–56 6
9. Bukovina Vicov 9 1 0 8 26–86 3
10. Kolozsvári Clujana 9 0 0 9 16–91 0
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