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SÁNTA IMRE

N ehéz, fagyos pályán és szú-
rós hidegben kellett meg-
küzdeniük egymással a 

szembenálló feleknek. Az első gólra 
fél órát kellett várni, a 32. percben 
egy ellentámadás végén Vașvari lö-
vése kötött ki az FCSB hálójában. 
Pár perccel később kettőre nőtt a 
Sepsi OSK előnye, Vașvari szolgálta 
ki Ștefant, aki kiszorított helyzetből, 
sarokkal továbbította a játékszert 
Bălgrădean kapujába. A háromszé-
kiek a szünet után is lendületesen 
játszottak, az 52. percben Vașvari 
harcolt ki büntetőt, amit Tandia ma-
gabiztosan értékesített. A vendégek 
edzője, Nicolae Dică cserékkel pró-
bált változtatni a fővárosiak szétesett 
játékán, ami be is vált, a 61. percben 
szépítettek: a szünet után pályára 
lépett Coman fejjel talált be Fejér ka-
pujába. A bukarestiek nem adták fel 
a küzdelmet, a 88. percben Rusescu 
szabadrúgásból talált be. A hosszab-

bítás perceiben a vendégek az egyen-
lítés reményében támadtak, azonban 
a házigazdák örülhettek, a csereként 
beállt Mensah döntötte el az össze-
csapás kimenetelét.

Eugen Neagoe, Sepsi OSK: „Örü-
lök a győzelemnek, amelyet a baj-
nokság egyik legjobb csapata ellen 
értünk el, hiszen az FCSB a legjobb 
hazai játékosokat tudja felvonultat-
ni, legalábbis sokan ezt mondják. 
Nagyon jól játszottunk, ráadásul 
helyenként látványosan fociztunk. 

Játékosaim fel tudtak emelkedni az 
ellenfél szintjére, sőt a játék számos 
elemében felül is múlták őket, ez 
pedig meglátszott az eredményjelző 
táblán is. A fi úk dicséretet érdemel-
nek a játékért és azért az erőbedo-
básért, amellyel végig küzdöttek. Az 
egyik legjobb meccsünket játszot-
tuk, hiszen nem könnyű négy gólt 
lőni az FCSB-nek, hosszú idő óta ez 
csak nekünk sikerült. De szerények-
nek kell maradnunk, és komolyan 
kell készülnünk a hétfői újabb fontos 

mérkőzésünkre. Ha azt is megnyer-
jük, nagy eséllyel pályázhatunk a 
felsőházi rájátszásra.”

Nicolae Dică, FCSB: „A találko-
zó előtt elmondtam a fi úknak, hogy 
nem a pálya állapotával kell foglal-
koznunk, hanem meg kell küzde-
nünk minden labdáért, máskülön-
ben nem fogunk tudni nyerni. Egy 
ilyen játék után megérdemeljük a kri-
tikákat. Kikaptunk egy jó csapattól, 
amely a felsőházi rájátszásért küzd.”

Győzelmével a Sepsi OSK pont-
számban beérte és jobb gólarányá-
nak köszönhetően megelőzte a Gaz 
Metant, így a rangsor ötödik helyére 
lépett. Megállásra azonban nincs 
idő, a háromszékiek hétfőn 17.30-kor 
az FC Botoșani csapatát fogadják.

Labdarúgás, 1. Liga, 18. forduló: 
Sepsi OSK–FCSB 4–2 (2–0), Volun-
tari–Hermannstadt 2–0 (0–0), Di-
namo–CFR 0–3 (0–1), Gaz Metan–
Viitorul 2–2 (1–1), Dunărea–Astra 
1–2 (0–2). A Botoșani–Jászvásár és a 
Chiajna–Craiova mérkőzés lapzárta 
után ért véget.

Történelmi Sepsi OSK-siker
A háromszékiek megerősítették helyüket a felsőházban
• A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szerdán este 4–2-re legyőzte az 
FCSB-t a labdarúgó 1. Liga 18. fordulójában. A háromszékieknek először 
sikerült legyőzniük a nagy nevű fővárosi csapatot, amely bajnoki mecs-
csen öt és fél éve nem kapott négy gólt.

Jogos az öröm. Fontos győzelmet 
aratott a Sepsi OSK

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

1. Kolozsvári CFR 18 11 6 1 30–10 39
2. FCSB 18 10 4 4 35–21 34
3. FC Viitorul 18 10 3 5 25–19 33
4. Universitatea Craiova 17 8 5 4 29–14 29
5. Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 18 7 6 5 23–18 27
6. Medgyesi Gaz Metan 18 7 6 5 21–22 27
7. Astra Giurgiu 18 6 6 6 20–17 24
8. Nagyszebeni Hermannstadt 18 6 3 9 18–21 21
9. FC Botoșani 17 4 8 5 22–25 20
10. Jászvásári Poli CSM 17 5 3 9 15–26 18
11. Bukaresti Dinamo 18 4 6 8 17–29 18
12. Dunărea Călărași 18 3 8 7 13–18 17
13. Concordia Chiajna 17 4 5 8 11–22 17
14. FC Voluntari 18 2 5 11 17–34 11

• AZ 1.  LIGA ÁLLÁSA

A székelyudvarhelyi városi sport-
csarnokban rendezték meg szer-

dán az ifj úsági 1-es korosztályú birkó-
zók országos csapatbajnokságának 
döntőjét. A székelyudvarhelyi és a 
marosvásárhelyi Iskolás Sportklubok 
közös csapata bajnoki címet szerzett.

Az U20-as korosztály csapatbaj-
nokságának döntője előtt a második 
helyen állt az udvarhelyi és vásárhe-
lyi ISK-k összevont együttese, a fi úk 
pedig nagyszerűen birkózva meg-

előzték Zilah és Călărași összevont 
gárdáját. Az udvarhelyi ISK csapata 
egy év szünet után lett ismét bajnok 
ebben a korosztályban, tavaly ezüst-
érmet szerzett.

„Nagyon sok egyéni versenyző volt 
a tíz súlycsoportban, végig szoros volt 
a küzdelem. Második helyről indul-
tunk, de sikerült megelőznünk Zilah 
és Călărași csapatát. Jó ötlet volt közö-
sen indulni a vásárhelyiekkel, a fi úk 
kiegészítették egymást, egységes csa-

patot alkottak. Szinte minden súly-
csoportban elődöntőbe vagy döntőbe 
jutottak, ez pedig elég volt a pontver-
senyben az első helyhez” – mondta 
Bodrogi Csaba birkózóedző.

A csapatverseny végeredménye: 
1. Udvarhely–Vásárhely, 2. Zilah–
Călărași, 3. Kolozsvári Universitatea 
és Onești–Vaslui.

Az aranyérmes csapat tagjai: Ba-
lázs Barna, Deák Krisztián (57 kg), 
Tófalvi Richárd (61 kg), Józsa Raj-

mond, Pál Szabolcs (65 kg), Nyulas 
Előd (70 kg), Tifán István (74 kg), 
Kovács Krisztián (79 kg), Bálint Bo-
tond (86 kg), Gronic Eduard (92 kg), 
Lőrincz Botond (97 kg), Laiber Engel-
hard (120 kg).

A sportcsarnokban rendezett ver-
senyen nem csapatok között zajlot-
tak a mérkőzések, hanem egyéniben, 
majd az elért eredmények alapján 
számították ki az együttesek közötti 
végső rangsort.

H azai pályán játssza idei utolsó 
mérkőzését a Csíkszeredai Impe-

rial Wet, a teremlabdarúgó 1. Liga 12. 
fordulójában a Dunărea Călărași csa-
pata látogat az Erőss Zsolt Arénába. A 
szombaton 19.30-tól rendezendő talál-
kozó előtt a ranglistán negyedik helye-
zett csíkszeredai együttes egypontos 
előnnyel rendelkezik a mögötte álló 
ellenfelével szemben, győzelem esetén 
pedig megközelítheti a dobogós helye-
ket. A hatodik helyen álló FK Székely-

udvarhely a forduló zárómeccsén lép 
pályára, kedden 20 órától a Bucovina 
Vicov vendégeként egyértelmű esélyes 
a három pont megszerzésére.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 12. forduló: 
szombaton 17 órától Jászvásári Poli–
Gloria Buzău, 19.30-tól Csíkszeredai Im-
perial Wet–Dunărea Călărași; hétfőn 16 
órától Kolozsvári Clujana–Galaci Uni-
ted, 18.30-tól Temesvári Informatica–
Dévai Autobergamo; kedden 20 órától 
Bucovina Vîcov–FK Székelyudvarhely.

Marosvásárhelyen játsszák 
a 2. Liga rangadóját

Az idei utolsó fordulót rendezik a hét 
végén a másodosztályos bajnokság-
ban is. Az odavágó-sorozat rangadó-
val zárul, vasárnap 14 órakor a Ma-
rosvásárhelyi VSK a Fortius Buzăut 
fogadja a Ligeti Sportcsarnokban. 
Az őszi bajnok kilétéről döntő ösz-
szecsapás előtt a két együttes azonos 
pontszámmal áll az élen, a marosvá-

sárhelyiek jobb gólkülönbségüknek 
köszönhetően vezetik a bajnokságot. 

Teremlabdarúgó 2. Liga, 9. fordu-
ló: vasárnap 14 órától Marosvásár-
helyi VSK–Fortius Buzău, 15 órától 
Kézdivásárhelyi SE–Ceahlăul Piatra 
Neamț. A Gyergyószentmikósi Inter–
Gyergyóremetei Kereszthegy mérkő-
zést december 15-én, szombaton 14 
órától játsszák. A Galaci United II. és 
a Segesvári Pro Tineret szabadnapos 
lesz. (H. B. O.)

Az év utolsó Erste 
ligás meccsei
A Gyergyói Hoki Klubnak 
egy, míg a Csíkszeredai 
Sportklubnak két mérkőzése 
maradt idénre a jégkorong 
Erste Ligában. A gyergyóiak ma 
18.30-kor a Dunaújvárosi Acél-
bikákkal találkoznak. A csíkiak 
19 órakor az UTE vendégei lesz-
nek, vasárnap 19.40-kor pedig 
a Hokiklub Budapest otthoná-
ban lépnek jégre. Természete-
sen nem mennek téli szünetre 
a Sportklubnál és a GYHK-nál 
sem, hiszen december folya-
mán a romániai bajnokságban 
és a Román Kupában is lesznek 
mérkőzéseik. Az Erste Liga 
hétvégi programja: pénteken 
GYHK–DAB (18.30), UTE–Sport-
klub (19 óra), FTC–Vasas (19 
óra), DEAC–Vienna II. (20 óra); 
vasárnap Corona–DAB (17 
óra), Vienna II.–FTC (18.50), 
Hokiklub–Sportklub (19.40). 
A GYHK–Corona és a DEAC–
Sportklub mérkőzés lapzárta 
után ért véget.

• RÖVIDEN Udvarhelyen maradt a bajnoki cím

Otthon zárja az évet a Csíkszeredai Imperial Wet




