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A harmadosztályos Szászher-
mányi FC, a 2. ligás Bákói 
Aerostar és az ACS Energeti-

cianul, valamint az élvonalban sze-
replő Bukaresti Dinamo volt eddig 
az FK Csíkszereda áldozata a Román 

Kupában. A következő ellenfél igazi 
nagy falatnak számít, a CS U Craiova 
nemcsak a trófeát emelné magasba, 
hanem a bajnokságot is megnyerné. 
A nyolc között tehát Dávid és Góliát 
csatáját rendezik.

Nem sok minden szól az FK Csík-
szereda mellett, ezzel pedig tisz-
tában van a csapat vezetőedzője, 
Valentin Suciu is: „A Dinamo elleni 
mérkőzés előtt úgy gondoltam, hogy 
olyan harminc százalék esélyünk 
van a továbbjutásra. Most lényege-
sen kevesebb, ellenfelünknek sok-
kal jobb a kerete, szép játékot próbál 
kialakítani. Döntő tényező lesz az 
időjárás és a pálya állapota. Mi meg-
próbálunk élni azzal a kevés eséllyel, 
amink van.”

Már a sorshúzás után mindkét 
szakember a játéktér állapotától tar-
tott, valamint a csíkszeredai időjá-
rástól, ami február végén fogadhatja 
a két gárdát. Kedd este és szerda haj-
nalban is havazott Csíkszeredában, 
4–5 cm-es hóréteg rakódott le. Teg-
nap délelőtt, a havazás elállta után a 
stadion gyepszőnyegét védő fóliákat 
eltávolították.

Permetezték a gyepet

Anghel Tibor műszaki igazgató el-
mondta: „A pálya, a játékfelület fa-
gyos, az elmúlt napokban mínusz 
15–17 fokos hidegek voltak. Napköz-
ben sütött a nap, a fólia alá pára, 
majd jég képződött, de ezt letakarí-
tották. A gyepszőnyeget egy olyan, 
szakemberek által ajánlott vegyszer-
rel permetezzük be, amely sem az 
embernek, sem pedig a fűnek nem 
árt, és garancia van arra, hogy 48 
órán át nem fagy meg a gyep, sőt a 
talajt is puhítja.”

Angheltől megtudtuk, hogy a 
stadion világítóberendezését több 
napon át tesztelték, és semmilyen 

hibát nem találtak. Ugyanazzal a 
nagybányai céggel kötöttek szerző-
dést, amely a Dinamo elleni mecs-
csen is biztosította a felszerelést. 
Ezúttal várhatóan jobb lesz a vilá-
gítás.

A szurkolókon nem múlik majd 
semmi, telt ház lesz a lelátókon. A be-
lépőket egy héttel a kupameccs előtt 
kezdték értékesíteni, a 15 és 25 lejes 
jegyek valamivel kevesebb mint egy 
óra alatt elfogytak. Sokaknak marad 
tehát a képernyő előtti drukkolás, az 
összecsapást három tévétársaság, a 
Digi Sport, a Telekom Sport és a Look 
Sport is élőben közvetíti.

A sportbarátoknak pedig nem 
kell „kettészakadniuk”, ugyanis 
az Erste-ligás összecsapást, a Csík-
szeredai Sportklub–Brassói Coro-
na jégkorongmérkőzést korábban 
rendezik meg. Előzőleg 18.30-kor 
kezdődött volna a hokimeccs, a lab-
darúgó-találkozó miatt azonban 17 
órától játsszák.

Több mint száz csendőr

Az FK Csíkszereda–CS U Craiova ku-
pameccsre Marosvásárhelyről érkez-
nek csendőrök, ők biztosítják, hogy a 
találkozó idején ne legyen semmiféle 
probléma. A stadion mellett, illetve 
az oda vezető útszakaszon 120 csend-
őr lesz, míg bent a házigazda klub ál-
tal biztosított két rendfenntartó cég 
emberei tartózkodnak majd.

A sportlétesítmény kapuit másfél 
órával a kezdő sípszó előtt, tehát 18 óra 
30 perckor nyitják meg. A lelátókra nem 
vihetők be pirotechnikai eszközök, 
sem más olyan tárgy, amelyet be lehet 
dobni a játéktérre. Nem használhatók 
továbbá olyan bannerek, amelyeken 
nemzeti, faji vagy vallási gyűlöletre, 
illetve erőszakra ösztönző szöveg áll.

A csendőrség felhívja a szurkolók 
fi gyelmét, hogy a fair play szellemé-
ben biztassák kedvenceiket, elha-
tárolódva mindenféle szóbeli vagy 
fi zikai erőszaktól.

Újabb focicsodára várva
Román Kupa: FK Csíkszereda–CS U Craiova
• A mérkőzés, amely 
lázba hozza az egész 
várost. Ami miatt még 
a jégkorong-találkozó 
kezdési időpontját is 
eltolták Csíkszere-
dában. A helyi labda-
rúgócsapat, az FK a 
Román Kupa negyed-
döntőjében lép pályá-
ra: saját közönsége 
előtt a kiírás címvédő-
jét, a CS U Craiovát lát-
ja vendégül. Csütörtö-
kön 20 órától megáll az 
élet a Hargita megyei 
településen, a lelátó-
kon, a képernyők előtt 
szorítanak a fiúknak.

Elsőként a Viitorul jutott az elődöntőbe 

A labdarúgó Román Kupa első negyeddöntős párharcában, kedden 
este az FC Viitorul 3–2-re legyőzte házigazdáját, a Nagyszebeni 
Hermannstadtot. Gheorghe Hagi csapata több cserejátékossal a kez-
dőben az első félidőben kétgólos előnyt szerzett, mégis csak a mér-
kőzés végén tudta kiharcolni a továbbjutást Eric de Oliveira góljával. 
Győzelmével a Viitorul először jutott be a kupasorozat elődöntőjébe, 
míg a nagyszebeniek idén a legjobb nyolc között búcsúztak, miután 
tavaly döntőt játszottak.
Labdarúgó Román Kupa, negyeddöntő: Nagyszebeni Hermannstadt–FC 
Viitorul 2–3 (0–2), gólszerzők Achim (64., öngól,) Tsoumou (72., büntető-
ből), illetve Achim (6., büntetőből), Rivaldinho (41.), Eric (77.). A Dunărea 
Călărași–Astra Giurgiu és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Kolozsvári 
CFR találkozó tegnap lapzárta után ért véget. (Horváth Bálint Ottó)

FK Csíkszereda 

Kapusok: 1 Papp Zsombor, 12 Bordás Dániel.
Hátvédek: 2 Papp Norbert, 3 Majzik Adrián, 5 Mitra Szilárd, 6 Nemes 
Milán, 14 Berde István, 24 Slobodan Lalic.
Középpályások:  7 Soufiane Jebari, 8 Veres Szilárd, 9 Eder González 
Tortella, 10 Györgyi Artúr, 11 Magyari Szilárd, 13 Csürös Attila, 15 Nagy 
Zsolt, 16 Aszalos Richárd, 18 Casiadi-Bakó Soma, 20 Nikola Pantovic, 21 
Csegőldi Ottó, 22 Pál Kristóf, 23 Antal Barna.
Csatárok: 17 Bajkó Barna, 57 Hodgyai László.
Szakmai stáb: Valentin Suciu (vezetőedző), Lucian Nicolau (erőnléti 
edző), Fekete Károly (kapusedző), Keszler Áron (csapatvezető), Bálint 
Botond (gyúró), Tóth Emese (fizioterapeuta), Szép Zoltán (sajtóreferens), 
Anghel Tibor (műszaki igazgató), Cseke Szilárd (sportigazgató), Dusinsz-
ki Zoltán (szakmai igazgató), Szondy Zoltán (klubelnök).

CS Universitatea Craiova

Kapusok: 1 Laurențiu Popescu, 13 Mirko Pigliacelli, 25 Eduard Stăncioiu.
Hátvédek: 2 Tiago Ferreira, 3 Marius Briceag, 6 Renato Kelic, 30 Radoslav 
Dimitrov, 27 Ivan Martic, 11 Nicușor Bancu, 4 Răzvan Popa, 15 Isaac Donkor.
Középpályások: 8 Alexandru Mateiu, 22 Cristi Bărbuț, 17 Ovidiu Bic, 10 Ale-
xandru Cicâldău, 33 Valentin Mihăilă, 7 Cesar Meza Colli, 20 Matteo Fedele.
Csatárok: 16 Jovan Markovic, 34 Raoul Petre Baicu, 19 Elvir Koljic, 5 Nuno 
Rocha, 9 Andrei Cristea, 29 Carlos Fortes.
Szakmai stáb: Devis Mangia (vezetőedző), Andrea Tedesco (másodedző), 
Valentin Iliev (másodedző), Francesco Zanasi (erőnléti edző), Simone For-
nari (erőnléti edző), Cornel Blejan (erőnléti edző), Mario Capece (kapus-
edző), Francesco Macri (videóelemző), Roberto Merella (videóelemző), 
Claudiu Stamatescu (orvos), Ovidiu Blendea (fizioterapeuta), Marius 
Minae (fizioterapeuta), Cătălin Tudor (fizioterapeuta), Aurel Tufan (gyúró), 
Lucian Pretorian (csapatmenedzser), Emil Pieleanu (csapatvezető), Mihai 
Disa (sajtószóvivő), Ovidiu Costesin (vezérigazgató), Marcel Popescu 
(klubelnök).

Eltávolították a stadion gyepét védő fóliát, a játéktér kész a meccsre   ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




