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E zeken a tétmérkőzéseken 
Cosmin Contra szövetségi 
kapitány lehetőséget adhat a 

bemutatkozásra a Viitorul fi atal te-
hetségének, Ianis Haginak, aki mel-
lett az angol Leicester City hátvédje, 
Alexandru Pașcanu is pályára lép-
het a felnőtt válogatottban. Mind-
ketten tagjai a román U21-es csapat-
nak is, amellyel nemrég óriási sikert 
értek el, hiszen kijutottak a jövő évi 
Európa-bajnokságra.

Románia zárt kapuk mögött 
kénytelen lejátszani a szombaton 
21.45-kor kezdődő, Litvánia elleni 
mérkőzést, mivel a válogatott előző 
hazai meccsén (Szerbia ellen) Bu-
karestben a román drukkerek ismét 
vállalhatatlanul viselkedtek. A ta-
lálkozó helyszíne ezúttal a ploiești-i 
Ilie Oană Stadion lesz, ahol a cso-

portkör kezdetén a román csapat 
ugyancsak zárt kapus meccsen gól 
nélküli döntetlent játszott Monte-
negróval.

Cosmin Contra legénysége még 
a csoportelsőségre is esélyes, eh-
hez azonban két győzelemre van 
szüksége. A litvánok ellen minden-
képpen favorit a három pont meg-
szerzésére. Az idegenbeli meccsen 
Alexandru Maxim hosszabbításban 
szerzett góljával 2–1-re nyert Ro-
mánia. Sokkal nehezebb dolga lesz 
viszont a második helyezett Mont-
enegró vendégeként a csoportkör 
utolsó fordulójában: ezt a mérkő-
zést kedden ugyancsak 21.45-től 
rendezik. Az esetleges két győzelem 
viszont még nem biztosítja a csopor-
telsőséget, ehhez az is szükséges, 
hogy a listavezető szerbek pontot 
veszítsenek. A román együttes négy 
forduló után hat ponttal a harmadik 
helyen áll a Nemzetek Ligája C osz-
tályának 4. csoportjában.

A román válogatott kerete

Kapusok:  Ciprian Tătărușanu (Nan-
tes), Costel Pantilimon (Nottingham 
Forest), Florin Niță (Sparta Praha). 
Hátvédek: Cristian Manea (Kolozs-
vári CFR), Romario Benzar (FCSB), 
Cristian Săpunaru (Kayserispor), 
Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Cosmin 
Moți (Ludogorec), Alexandru Pașca-

nu (Leicester City), Alin Toșca (PAOK 
Szaloniki), Nicușor Bancu (Craiova). 
Középpályások:  Alexandru Chip-
ciu (Sparta Praha), Răzvan Marin 
(Standard Liège), Paul Anton (Krilia 
Sovjetov), Tudor Băluță (Viitorul), 
Nicolae Stanciu (Sparta Praha), 

Alexandru Cicâldău (Craiova), Ale-
xandru Mitriță (Craiova), Ianis Hagi 
(Viitorul), Alexandru Maxim (Ma-
inz), Ciprian Deac (Kolozsvári CFR). 
Támadók:  Claudiu Keserü (Ludo-
gorec), George Pușcaș (Palermo), 
George Țucudean (Kolozsvári CFR).

Ismét szurkolók nélkül játszanak
Akár a csoportelsőség is elérhető a román válogatott számára

• Újoncok is behívót kaptak Románia felnőtt 
labdarúgó-válogatottjába, amely utolsó két 
mérkőzésére készül a Nemzetek Ligája csoport-
körében. Előbb szombaton a litvánokat fogadja 
zárt kapuk mögött, majd kedden Montenegróba 
látogat.

Másodszor is legyőzheti 
a litvánokat a román csapat 

▴  F O R R Á S :  F R F

Csíkban lesz a jégkorong Román Kupa
A z elmúlt időszak kiváló ered-

ményeiről és jövőbeni terveiről 
számolt be tegnap délben a Székely-
udvarhelyi Fások SK vezetősége.

A birkózóklub elnöke, Ambrus 
Sándor kiemelte, a felnőtt együttes 
bronzérmet szerzett az országos csa-
patbajnokságban, a különböző kor-
osztályokban hat birkózó állhatott 
fel a dobogó legfelső fokára, míg a 
Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub-
bal közösen alkotott csapat arany-
érmes lett a kadettek között. Hozzá-
tette, jelenleg generációváltás van a 
sportolóknál, így a hangsúly áttevő-
dött az utánpótlásnevelésre.

A hét elején Bukarestben elkez-
dődött az U23-as korosztályú birkó-
zó-világbajnokság, a szabadfogá-
súak mezőnyében ott van a Fások 
SK sportolója, Gergen Zoltán is, aki 
a 92 kg-os súlycsoportban indul. 
„Nem volt a sors kegyeltje, az elmúlt 
években hiába teljesített jól és volt az 
országos élmezőnyben, most először 
szerepelhet világversenyen. Kiérde-
melte ezt a lehetőséget, nagyon erős 
mezőnyben fog birkózni” – mondta 
Bodrogi Csaba edző, majd bejelen-
tette, hogy a jövőben kizárólag gye-
rekneveléssel foglalkozik majd.

A klub következő versenyeit László 
Szabolcs alelnök ismertette. „A székely 
megyékben kevés a felnőtt és junior 
korú birkózó, továbbá nagy az elván-
dorlás. Ezt megelőzendő az ifj úsági 

sportolóknak indítunk egy új verseny-
sorozatot, amelynek neve Székely Liga 
lesz. Egyelőre a 14–16 éveseket várjuk, 
az első fordulót november 28-án, szer-
dán rendezzük a székelyudvarhelyi 
városi sportcsarnokban. A tervek sze-
rint Hargita, Maros és Kovászna megye 
csapatai számára tíz súlykategóriában 
zajlana a verseny, ami idővel akár 4–6 
fordulóssá is válhat” – mondta. Lász-
ló Szabolcs szerint a Székely Ligában 
még jobban fejlődnének a fi atalok, és 
két-három éven belül ismét az orszá-
gos élmezőnybe kerülnének.

Decemberben is színvonalas 
birkózóversenyek lesznek

December 4–5-én a székelyudvarhe-
lyi városi sportcsarnokban rendezik 
meg az ifj úsági 1-es korosztály csa-
patbajnokságát, több mint kétszáz 
birkózó részvételével. Továbbá idén 
sem marad el a legkisebbeknek kiírt 
Verestóy Tibor-emlékverseny, ennek 
időpontját a későbbiekben közlik.

A sajtótájékoztatón jelen volt a 
Székelyudvarhelyi Városi Sportklub 
képviselője, Mester Zoltán is, aki el-
mondta, hogy a klubon belül olyan 
keretet akarnak teremteni a különbö-
ző sportágaknak, hogy az mindenki 
számára vonzó legyen. Az utóbbi idő-
ben folyamatos egyeztetések zajlanak 
arról, hogy miként tudnák a birkózást 
is beépíteni a VSK rendszerébe.

H azai pályán játszhat a Csíksze-
redai Sportklub a jégkorong 

Román Kupában. A kék-fehérek a 
hármas csoportban a Gyergyói HK-
val és a Bukaresti Sportul Studențesc 
csapatával mérkőznek meg – tájé-
koztatott Hodos László, a Sportklub 
elnöke. A másik ágon a Brassói Coro-
na, a Galaci CSM, a Bukaresti Steaua 
és a Sapientia U23 együttese küzd a 
továbbjutásért.

Mivel idén eggyel több csapat ver-
seng, mint az elmúlt években, a tor-
na időtartama is bővül egy nappal. 
Az időpontról még egyeztetnek, de 
Hodos elmondása szerint várhatóan 
december 17-e környékén hokiznak 
majd a kupáért.

Tavaly Galac adott otthont a meg-
mérettetésnek, akkor a Sportklub 
a fi náléban 5–1-re verte a Brassói 

Coronát. A Gyergyói HK bronzérmet 
szerzett, a kisdöntőben gólgazdag 
mérkőzésen 6–5-re diadalmaskodott 
a házigazda Dunărea (azóta CSM) 
felett.

Kiszálláson a Sportklub, 
hazai pályán a GYHK

Házigazdáskodik a hét végén a Gyer-
gyói HK a jégkorong Erste Ligában. 
Vitalij Donika és Vaclav Novak tanít-
ványainak keddig három meccsük 
lesz: pénteken a Hokiklub Budapes-
tet fogadják, vasárnap az Újpesti 
TE-t látják vendégül, hétfőn pedig 
hatpontos mérkőzést játszanak a 
Brassói Coronával. Mindegyik talál-
kozó 18.30-kor kezdődik.

Hárommeccses kiszállás vár a 
csíki hokicsapatra. A Sportklub pén-

teken a Vienna Capitals II. vendége 
lesz (18.50), vasárnap a Fehérvári 
Titánokhoz látogat (18.30), hétfőn pe-
dig a Dunaújvárosi Acélbikák ottho-
nában lép pályára (21 óra, M4 Sport).

Tizenöt gól 
a brassói hokimeccsen

Csak a ráadásban dőlt el a szerda 
esti brassói mérkőzés a román fel-
nőtt jégkorongbajnokság alapsza-
kaszában. A galaciak nyolc perccel 
a rendes játékidő vége előtt három 
góllal vezettek, de a házigazdák a 60. 
percig kiegyenlítettek, majd a ráadás 
negyedik percében belőtték a győz-
tes gólt. Az eredmény: Brassói Co-
rona–Galaci CSM 8–7, hosszabbítás 
után (2–1, 1–4, 4–2, 1–0), gólszerzők 
Andrei Vasile (10. és 60. perc), Tranca 
Dániel (11. és 50.), Cody Carlson (3., 
55. és 59.), Szergej Pretyagin (64.), il-
letve Albert Zagidulin (8. és 47.), Igor 
Fefelov (22. és 53.), Vitalij Kiricsenko 
(27.), Olekszandr Nyezsnyamov (32.) 
és Mihail Ribakov (39.).

Két hét múlva indul a Székely Liga

Egy csoportba került 
a Sportklub és a GYHK

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

1. Szerbia 4 2 2 0 5–2 8
2. Montenegró 4 2 1 1 6–3 7
3. Románia 4 1 3 0 4–3 6
4. Litvánia 4 0 0 4 2–9 0
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