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A legutóbbi forduló előtt négy 
csapat is azonos pontszám-
mal állt a ranglistán. Az 

élmezőny derbijén a Marosvásárhe-
lyi VSK házigazdaként begyűjtötte 
a három pontot a Galaci United II. 
ellen, és jobb gólkülönbségének 
köszönhetően megtartotta az első 
helyet. Az üldöző Fortius Buzău kiü-
téssel, kilenc góllal nyert a Segesvá-
ri Pro Tineret vendégeként, botlott 
viszont a Kézdivásárhelyi SE, amely 
otthon csak 2–2-es döntetlent ját-
szott a Gyergyóremetei Kereszthegy 
ellen, így kétpontos hátrányba ke-
rült a harmadik helyen.

A bajnokság odavágóiból két for-
duló maradt hátra, és mindkét játék-
napon rangadókat rendeznek a do-
bogósok között. A Fortius vasárnap 
Buzăuban a Kézdivásárhelyi SE-t fo-

gadja, majd a Marosvásárhelyi VSK 
vendége lesz – a Ligeti Sportcsar-
nokban rendezendő összecsapás 
minden bizonnyal az őszi bajnok 
kilétéről is dönt.

Teremlabdarúgó 2. Liga, 7. 
forduló: Marosvásárhelyi VSK–
Galaci United II. 6–2 (4–1), a vá-
sárhelyiek gólszerzői Vlad Țipău 2, 
Küsmödi Tamás 2, Robert Crișan, 
Iszlai Richárd; Kézdivásárhelyi SE–
Gyergyóremetei Kereszthegy 2–2 
(1–1), gólszerzők Gáll Attila, Kanyó 
Szilárd, illetve Puskás Áron, Sándor 
Levente; Segesvári Pro Tineret–For-

tius Buzău 2–11 (1–4); a Ceahlăul 
Piatra Neamț és a Gyergyószentmik-
lósi Inter szabadnapos volt. 

8. forduló: vasárnap 12 órától Ga-
laci United II.–Gyergyószentmiklósi 
Inter, 13 órától Fortius Buzău–Kéz-
divásárhelyi SE, 15 órától Gyer-
gyóremetei Kereszthegy–Marosvá-
sár helyi VSK, 16 órától Ceahlăul 
Piat ra Neamț–Segesvári Pro Tineret.

Holtverseny  a 2. Liga élén
Rangadók következnek a másodosztályos futsalbajnokságban
• Nagyon szoros a másodosztályos terem-
labdarúgó-bajnokság élmezőnye, az első két 
helyezettet csupán a gólkülönbség választja 
el egymástól. Változatlanul a Marosvásárhelyi 
VSK vezet a Fortius Buzău és a Kézdivásárhelyi 
SE előtt.

Jobb gólkülönbségének 
köszönhetően vezeti a bajnokságot 
a Marosvásárhelyi VSK

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Moldovával kezdik a felkészülést
E lkezdi a barátságos mérkőzések 

sorát a Kacsó Endre által vezetett 
román U19-es teremlabdarúgó-vá-
logatott, amely a jövő évi lettországi 
Európa-bajnokság selejtezőire készül.

A román csapat Ukrajnával, Bel-
giummal és Macedóniával került 
azonos csoportba a kvalifi kációs 
sorozatban. A mérkőzéseket a torna-
házigazda macedónok otthonában 
rendezik jövő év márciusában, a né-
gyesből csak az első helyezett jut ki a 
kontinensbajnokságra. Az U19-es kor-
osztályos Eb-t 2019. szeptember 8–14. 
között első alkalommal rendezik meg 
Rigában.

„Mindegyik csapatnak megvan a 
maga esélye. Jól ismerjük az ukrán és 
a belga futsalt, ezen országok hagyo-
mánnyal rendelkeznek ebben a sport-
ágban, a macedónokról viszont keveset 
tudunk. Örvendünk, hogy elkerültük 
az olyan nagy nevű együtteseket, mint 
Spanyolország, Olaszország vagy Por-
tugália” – nyilatkozta Kacsó Endre, a 
román U19-es válogatott edzője.

A selejtezők előtt Románia több 
barátságos mérkőzést is játszik. Első-
ként szerdán és csütörtökön Moldo-
vával találkozik Piatra Neamțon: az 
első meccset tegnap este lapzártánk 
után rendezték, a második ma 12 órá-

tól lesz. Decemberben Szlovákia ellen 
idegenben, januárban hazai pályán 
Angliával, februárban pedig Fran-
ciaország vendégeként játszik páros 
mérkőzéseket. Kacsó Endre elmondta, 
nagyon hasznosak ezek a találkozók, 
sokat fejlődhetnek általuk a játékosok. 

A Moldova elleni barátságos mér-
kőzésekre behívott Csergő Szilárd 
(FK Székelyudvarhely) és Rancz Atti-
la (Kézdivásárhelyi SE) sérülés miatt 
nem léphet pályára. Ott van viszont 
a keretben Robert Crișan, a Maros-
vásárhelyi VSK futsalosa, valamint 
Mihai Bontaș a Csíkszeredai Imperial 
Wettől. (H. B. O.)

A magyar U20-as bajnokságban is edződik 
a Sapientia csapata
A román felnőtt jégkorongbajnokság mellett a magyar U20-as 
korosztályú hokibajnokságban is részt vesz a csíki és gyergyói fi-
atalokból idén nyáron alakult Sapientia együttese. Eemeli Parikka 
edző tanítványai kedden este az Újpest otthonában vendégsze-
repeltek, ahol az első harmad után még vezettek, végül azonban 
vereséget szenvedtek. Az eredmény: Újpesti TE– Sapientia 7–4 
(0–2, 5–1, 2–1), a Sapientia gólszerzői Részegh Zsolt András 2, 
Gecse Olivér és Simon Roland. A tizenegy csapatos magyar U20-as 
bajnokság alapszakaszában a székelyföldi együttes eddig tizen-
egy mérkőzést játszott, a mérleg: hat győzelem és öt vereség.

Kanadai védővel erősített a Fradi
Az FTC-Telekom férfi jégkorongcsapata szerződést kötött a 
tengerentúli ECHL-től érkező, 185 centiméter magas és 102 
kilogrammos védővel, Marcus Perrierrel. A zöld-fehér együttes a 
szezon hátralévő részére elvesztette a súlyos sérülést szenvedett 
Leo Fitzgeraldot. A kanadai támadó helye felszabadult a hatfős 
légióskeretben, a szakvezetés pedig új igazolással pótolta a 
kiesett játékost. A klub közleménye szerint az idény végéig szóló 
szerződést kötöttek Marcus Perrierrel, aki pénteken, a Dunaújvá-
rosi Acélbikák elleni hazai mérkőzésen már be is mutatkozhat a 
Pesterzsébet Jégcsarnok közönségének. Az Erste Liga alapszaka-
szának rangsorában második helyen álló Csíkszeredai Sportklub 
november 30-án a Vákár Lajos Műjégpályán fogadja a listavezető 
Ferencvárost.

Bridzsversenyek Csíkszeredában
Keddenként délután öt órától bridzsverseny zajlik Csíkszeredá-
ban, a megyeháza alagsori éttermében. Íme, a legutóbbi verseny 
eredménye: 1. Pataki Imre–Demeter Attila 61,1%, 2. Marian Chivu–
Kovács Gyula 54,9%, 3. Daday Hunor–Illyés László 54,2%.

• RÖVIDEN 

A Hargita megyei labdarúgó 4. 
Liga nyugati csoportjának hato-

dik helyén várja a tavaszi folytatást 
a Székelyudvarhelyi Roseal SC. A 
klub elnöke, Mihály Imre elmondta, 
az eredmények lehettek volna jobbak 
is, viszont büszkék a csapategységre. 
„Lehetett volna jobb is, hiszen a rajt 
előtt többre számítottunk, mint amit 
eddig elértünk. De nem az a legfonto-
sabb, hogy a Roseal SC hányadik he-
lyen áll a táblázaton, inkább az, hogy 
a csapaton belül legyen egyetértés, 
egészséges mentalitás, a játékosok 

ne veszekedjenek egymással. Tavasz-
szal az a cél, hogy minél jobban telje-
sítsen a csapat, és előrébb végezzen a 
táblázaton” – fogalmazott.

A Hargita megyei labdarúgó-baj-
nokság mezőnyét idén két csoportra 
osztották, a Székelyudvarhelyi Ro-
seal SC a nyugatiban szerepel. Az 
udvarhelyi együttes büszkélkedhet a 
megyei bajnokság legjobb védelmé-
vel, hiszen mindössze tizenhárom 
gólt kapott. A lejátszott tizenhárom 
meccsen hat győzelem, négy dön-
tetlen és három vereség a mérlege, 

jelenleg a hatodik helyen áll, az éllo-
vas Székelykeresztúri Egyesüléssel 
szemben nyolc pont a lemaradása.

Idén a 2008-as korosztályú ifj úsági 
csapatok megyei bajnokságában is in-
dított csapatot a Roseal SC, az együttes 
jelenleg az ötödik helyen áll a nyolcfős 
Udvarhely körzeti csoportban.

A Székelyudvarhelyi Roseal SC 
vezetősége köszönetét fejezi ki a szé-
kelyudvarhelyi önkormányzatnak, 
amiért idén is támogatta anyagilag a 
csapatot.

(X)

1. Marosvásárhelyi VSK 5 4 0 1 43–20 12
2.Fortius Buzău 5 4 0 1 30–15 12
3. Kézdivásárhelyi SE 5 3 1 1 29–27 10
4. Galaci United II. 6 3 0 3 22–23 9
5. Gyergyóremetei Kereszthegy 5 2 1 2 23–24 7
6. Ceahlăul Piatra Neamț 5 2 0 3 26–21 6
7. Gyergyószentmiklósi Inter 5 1 0 4 13–34 3
8. Segesvári Pro Tineret 6 1 0 5 29–51 3

• A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

Jobb eredményre törekszik a Roseal SC




