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N em volt telt ház, de sok néző 
volt kíváncsi szombaton es-
te az Erőss Zsolt Arénában 

megrendezett Csíkszeredai Imperial 
Wet–Dunărea Călărași összecsa-
pásra, a rangsor negyedik és ötödik 
helyét elfoglaló együttesek mérkő-
zésére.

Az első félidőben többet támad-
tak a hazaiak, és a 15. percben egy 
szabadrúgást követő kombináció 
után Florin Matei megszerezte a ve-
zetést az Imperialnak. A vendégek 
gyors ellentámadások révén előbb  
a 16. percben kiegyenlítettek (1–1), 
majd a 19. percben fordítottak (1–2). 
Szünet után továbbra is a csíki gár-
da támadott többet, és a 22. percben 
sikerült az egyenlítés: egy gyönyörű 
kombináció végén Alvaro közelről 
a felső léc alá bombázta a labdát 
(2–2). A második játékrész közepén 

Szőcs László labdát szerzett az el-
lenfél kapuja előtt, és közelről belőt-
te csapata harmadik gólját (3–2). A 
Dunăreának kigyűlt az öt csapathi-
bája, és a 37. percben a hatodikat is 
elkövette – egy kezezést fújtak le a 
játékvezetők –, a büntetőt pedig Al-
varo értékesítette (4–2). Ezt követő-
en a vendégek időt kértek, veszeked-
tek a játékvezetőkkel, majd kapusuk 
helyett is mezőnyjátékost küldtek a 
pályára, de a hazai játékosok min-

den vendégtámadást önfeláldozón 
kivédekeztek.

Ezen a mérkőzésen búcsúzott 
az aktív játékvezetéstől a találkozó 
egyik sípmestere, Răzvan Dincuță. 

Teremlabdarúgó 1. Liga, alap-
szakasz, 12. forduló: Csíkszeredai 
Imperial Wet–Dunărea Călărași 
4–2 (1–2), gólszerzők Florin Matei 
(15.), Alvaro de Luis (22., 37.) és Szőcs 
László (30.), illetve George Tomescu 
(16.) és Marian Plugaru (19.).

További eredmény: Jászvásári 
Poli–Gloria Buzău 3–3 (0–2). A Ko-
lozsvári Clujana–Galaci United mér-
kőzés ma 16 órától, míg a Temesvári 
Informatica–Dévai Autobergamo 
18.30-kor kezdődik. Az őszi idény 

holnap este nyolc órától a Bucovina 
Vicov–FK Székelyudvarhely találko-
zóval zárul.

Év végi edzőkeringő

Érdekesnek ígérkezik a 12. forduló 
rangadója, hiszen a Temesvári In-
formatica–Dévai Autobergamo ta-
lálkozón mindkét csapatot a másod-
edző fogja irányítani a kispadról. 
A címvédő Béga-parti együttesnél 
pénteken jelentették be, hogy Ro-
bert Lupu már nem a csapat vezető-
edzője. Lupu, aki egyben a román 
válogatott szövetségi kapitánya 
is, már októberben jelezte, hogy 
az odavágók után le fog mondani 

klub edzői tisztségéről, ám a Buko-
vina Vicov és a Dunărea Călărași 
elleni mérkőzéseken még ő irá-
nyította az Informaticát. A 36 éves 
szakember nemrég két évre szóló 
új szerződést kötött a Román Lab-
darúgó-szövetséggel, emiatt kel-
lett lemondania klubjáról. A Déva 
elleni rangadón Daniel Rupa fogja 
irányítani az Informaticát. Az Au-
tobergamónál is edzőcsere történt, 
múlt héten jelentették be, hogy a 
8. forduló után menesztett spanyol 
Luis Fonseca Cillerost a Jászvásári 
Poli Futsal eddigi vezetőedzője, 
Nelu Stancea váltja. A rangadón 
pedig Adrian Moț másodedző fogja 
vezényelni a dévai gárdát.

Győzelemmel zárt az Imperial Wet
Zsinórban negyedik sikerét aratta a csíkszeredai futsalcsapat
• Visszavágott a 
Dunărea Călărași-
nak a Csíkszeredai 
Imperial Wet a te-
remlabdarúgó 1. Liga 
alapszakaszában. A 
csíkiak szeptember-
ben 6–5-re kaptak ki 
Călărași-ban, szomba-
ton este pedig hazai 
pályán 4–2–re nyertek 
a Dunărea ellen.

A szünet után fordított 
az Imperial Wet

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Hargita megyei futsalbajnokságot szerveznek
A Hargita Megyei Labdarúgó 

Egyesület (HMLE) ismét meg-
rendezi a megyei futsalbajnokságot, 
várhatóan a 2019. január–februári 
időszakban. A tervek szerint tor-
narendszerben, a földrajzi elhelyez-
kedés és a csapatok számától függő-
en zajlik majd a bajnokság, az egyes 
tornák győztesei a nagydöntőben 
találkoznak, a végső győztes pedig 
Hargita megye futsalbajnoki címét 

szerzi meg. A mérkőzések a terem-
labdarúgás szabályai szerint zajla-
nak, kivételt képez a játékidő (2x20 
perc futóidő), amely csak az utolsó 
két percben lesz megállítva, ha a já-
ték áll.

A megmérettetésen részt vehet-
nek a megyei 4., 5. és 6. Ligában 
szereplő együttesek a már meglé-
vő, érvényes leigazolásokkal, de új 
csapatok jelentkezését is várják. A 

nevezési díj 100 lej, amiből a HMLE 
a díjazást és a szervezési költségeket 
biztosítja. Azok a csapatok, amelyek 
felajánlják, hogy megszerveznek egy 
tornát, mentesülnek a beiratkozási 
díj kifi zetése alól. A nevezési kérések 
és további információk a www.frf-
ajf.ro/harghita honlapon találhatók. 
Érdeklődni és jelentkezni december 
20-áig lehet Bálint Attilánál (tel.: 
0742–485079).

A Hargita Megyei Asztalitenisz-
szö vetség felhívja az asztalite-

niszt kedvelő fi atalok fi gyelmét, hogy 
idén is megrendezik a Hargita megyei 
egyéni bajnokságot ifj úsági (16–18 
évesek), serdülő (13–15 évesek), újonc 
(11–12 évesek) és gyerek (10 év alatti) 
korosztályban. Idén sem maradnak ki 
a felnőttek a megmérettetésből, ebbe 
a korosztályba kortól függetlenül bár-

ki benevezhet. Részt vehetnek sport-
kluboknál leigazoltak, illetve leiga-
zolással nem rendelkezők egyaránt. 
A benevezés minden kategóriában 
ingyenes, a nevezéseket december 17., 
12 óráig az ajtmhr@freemail.hu címre 
lehet elküldeni. Bővebb információ a 
megadott e-mail-címen vagy a 0740-
154486-os telefonszámon kérhető. 
A korosztályok dobogós helyezettjei 

kupát, érmet, oklevelet és ajándéktár-
gyakat kapnak.

A bajnokságok programja: decem-
ber 18-án 16 órától gyerek korosztály, 
18 órától felnőtt korosztály; decem-
ber 19-én 16 órától újonc korosztály, 
18 órától ifj úsági korosztály; decem-
ber 20-án 18 órától serdülő korosz-
tály. A helyszín a székelyudvarhelyi 
asztalitenisz-terem lesz.

Lehet jelentkezni az asztalitenisz-bajnokságba

Csökkentek a magyarok továbbjutási esélyei
Nem tudta felvenni a küzdelmet a címvédő Norvégiával a magyar női ké-
zilabda-válogatott, amely pénteken 38–25-re (19–12) kikapott a Francia-
országban zajló Európa-bajnokság középdöntőjében. Ezzel a vereséggel 
a két ponttal rendelkező magyar csapat lecsúszott az ötödik helyre a 
2. főcsoportban, és kevés esélye maradt elérni az elődöntőbe jutást 
jelentő második helyet. A magyarok tegnap lapzárta után Németország-
gal találkoztak, és mindenképpen győzelemre volt szükségük ahhoz, 
hogy a Románia elleni szerdai utolsó mérkőzésükön még versenyben 
legyenek a továbbjutásért. A román válogatott ugyancsak tegnap este 
lépett pályára, rangadót játszott Hollandiával, esetleges győzelmével 
pedig nagy lépést tehetett a legjobb négy közé kerülésért. A franciaor-
szági tornán egyébként vasárnapra kellett halasztani az 1. főcsoport 
két szombati mérkőzését, az ország egyes nagyvárosaiban, köztük az 
Eb-helyszíneken ugyanis folytatódnak a kormányellenes zavargások.

Idén is lesz Nagy Rezső Kupa
Hagyományosan minden év karácsonya és Szilveszter napja között 
rendezik meg Csíkszeredában a kosárlabda Nagy Rezső Emléktornát, 
amelyen a Márton Áron Főgimnázium volt és jelenlegi diákjaiból alakult 
csapatok lépnek pályára. A vetélkedővel az utókor a gimnázium egykori 
jeles testnevelő tanára, Nagy Rezső emléke előtt tiszteleg. Az idei tor-
nát december 27–28-án rendezik, külön a női és külön a férficsapatok 
számára. Jelentkezni Antal Szabolcsnál, a 0747–328635-ös telefonszá-
mon lehet, december 23-áig.
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