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T eljesen nyilvánvaló, hogy az 
FK Csíkszereda eddigi teljesít-
ménye elmaradt a várakozá-

soktól, hiszen az idény elején még a 
csoport nagy esélyesének számított. A 
feljutásról évek óta álmodozó csíkiak 
a harmadik helyről várják a tavaszi 
folytatást, hátrányuk egy pont a má-
sodik Nagybányai Minaur és hat az 
éllovas Lénárdfalvi Comuna mögött.

Támadásban és védekezésben 
is másodikok a csíkiak

Az őszi szezon tizenöt fordulójában 
az FK kilenc győzelmet, négy döntet-
lent és két vereséget összesített. Az 
együttes összesen 31 pontot gyűjtött, 
ebből 16-ot hazai pályán, ahol két-
szer is botlott – egyik alkalommal 
ráadásul éppen a listavezető Lénárd-
falvától kapott ki –, 15-öt pedig ide-
genben. Ami a gólokat illeti, a csíkiak 
38-szor voltak eredményesek, ezzel 
második helyen állnak a 40 találatig 
jutott Lénárdfalva mögött. Szintén 
második az FK a kapott gólok tekin-
tetében, az ellenfelek 12 alkalommal 
vették be a kapuját. Ezzel szemben 
Nagybányának van a legjobb védel-
me, mindössze 8 gólt kapott.

Udvarhelyi gólképtelenség

A kiesést jelentő 14. helyen telelő 
Székelyudvarhelyi FC mérlege két 
győzelem, négy döntetlen és kilenc 

vereség volt a bajnokság első felé-
ben. Az együttesnél a gólszerzés 
volt a legnagyobb probléma, ugyan-
is a mezőnyben legkevesebbszer, 
csak 12 alkalommal talált be az el-
lenfelek kapujába, ezzel szemben 
25 gólt kapott. Érdekesség, hogy az 
SZFC 10 pontjából többet szerzett 
idegenben, hatot, otthon pedig csak 
négyet. A csapat mélyrepülésében 
közrejátszott, hogy szeptember 28. 
és november 23. között hét meccsen 
képtelen volt betalálni az ellenfelek 
hálójába, ez 636 perc gólcsendet je-
lentett.

MSE: hosszú nyeretlenségi 
sorozat 

Az újonc Marosvásárhelyi MSE négy 
győzelemmel, három döntetlennel 
és nyolc vereséggel a bennmaradást 
biztosító 12. helyen fejezte be az oda-
vágókat. A csapat jobban teljesített 
vendéglátóként, ebben a szerepé-
ben 15 pontjából kilencet szerzett, 
viszont ugyanannyiszor (kétszer) 
nyert, mint idegenben, ahol hat pon-
tot gyűjtött. A jól sikerült bajnoki 
rajt után (három meccsből hat pont) 
nagyon visszaesett a csapat játéka, 
zsinórban öt vereséget szenvedett, 
és kilenc fordulón keresztül képtelen 
volt a győzelemre.

A másik két Maros megyei csapat 
teljesen ellentétesen szerepel. Miköz-
ben a hetedik helyen álló Szászré-
geni Avântulnak 24 ponttal (hat győ-
zelem, hat döntetlen, három vereség) 
stabil helye van a középmezőnyben, 
addig a Radnóti SK mindössze 6 
ponttal (két győzelem, tizenhárom 

vereség) a 15., utolsó előtti helyen 
található, ráadásul a mezőnyben 
messze a legtöbb (ötven) gólt kapta 
az őszi fordulókon.

Amennyiben a bajnokság felső- és 
alsóházát vesszük alapul, viszonylag 
nagy a különbség a mezőny két fele 
között. Leszámítva a dobogós, felju-
tásért küzdő csapatokat, a felsőház 
további együttesei is fölényesen el-
húztak az alsóházban találhatóktól. 
Ezt mutatja, hogy még a nyolcadik 
helyezett Tordai Arieșul is kilenc-
pontos előnnyel rendelkezik a 11. po-
zíciót elfoglaló Szászhermányi AFC-
hez képest.

Küzdelmes lesz a szezon 
második része

A bajnokság visszavágó-sorozata 
március 2-án kezdődik. A hátralévő 
tizenöt fordulóban a székelyföldi 
csapatoknak keményen meg kell 
küzdeniük azért, hogy elérjék célki-
tűzésüket. A feljutásra pályázó FK 
Csíkszeredának kiegyensúlyozott és 
eredményes játékra lesz szüksége, 
de ahhoz, hogy ledolgozza hátrányát 
és végül megszerezze az első helyet, 
nem engedheti meg magának, hogy 
pontokat veszítsen. A bennmara-
dásért versenyben lévő Székelyud-
varhelyi FC-nek és Marosvásárhelyi 
MSE-nek az idény végéig négy csa-
patot kell megelőznie ahhoz, hogy 
megőrizze helyét a harmadosztály-
ban. Küzdelmes lesz tehát a szezon 
második része, a téli felkészülés és 
a játékoskeretekben történt változá-
sok azonban elősegíthetik a három 
együttes felemelkedését.

Kielemeztük  a csapatokat
A labdarúgó 3. Liga őszi szezonja az FK, az SZFC és az MSE szemszögéből

• Kevesebb mint egy 
hónap maradt hátra a 
harmadosztályú labda-
rúgó-bajnokság tavaszi 
rajtjáig. Az 5. csoport-
ban érdekelt székely-
földi csapatok közül az 
FK Csíkszereda a felju-
tásért, a Székelyudvar-
helyi FC és a Marosvá-
sárhelyi MSE pedig a 
bennmaradásért küzd. 
Céljuk elérése érdeké-
ben az idény második 
felében mindenkép-
pen formajavulásra 
lesz szükségük. Addig 
azonban megnéztük, 
miről árulkodnak a szá-
mok, statisztikai szem-
pontból hogyan teljesí-
tett a három együttes 
az odavágókon.

A Székelyudvarhelyi FC-nek és 
a Marosvásárhelyi MSE-nek is 
négy csapatot kell megelőznie a 
bennmaradás érdekében
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A csapatok lőtt góljainak fordulónkénti megoszlása
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A csapatok szerzett pontjainak fordulónkénti összesítése
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A csapatok fordulónkénti helyezései
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