
Idegenben 
a gyergyószéki csapatok  

A 13. fordulóval folytatódik vasár-
nap a teremlabdarúgó 2. Liga. A 13. 
fordulóban a Gyergyószentmiklósi 
Inter a Kézdivásárhelyi SE, míg 
a Gyergyóremetei Kereszthegy a 
Fortius Buzău vendégeként lép pá-
lyára. Az éllovas Marosvásárhelyi 
VSK ezen a hétvégén szabadnapos 
lesz. Teremlabdarúgó 2. Liga, 13. 
forduló: vasárnap 15 órától Fortius 
Buzău–Gyergyóremetei Kereszt-
hegy, 17 órától Ceahlăul Piatra 
Neamț–Galaci United II., 18.30-tól 
Kézdivásárhelyi SE–Gyergyószent-
miklósi Inter. A Marosvásárhelyi 
VSK és a Segesvári Pro Tineret 
szabadnapos lesz.

Másfél hónap szünet után játszik 
ismét saját közönsége előtt az FK
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A z előző hét végén a Román 
Kupa negyeddöntőjében 
voltak érdekeltek a csapa-

tok, a csíkiak drámai csatában, 
büntetőkkel maradtak alul a Dévai 
Autobergamo otthonában, míg az 
FK Székelyudvarhely a hajrában 
veszített a Dunărea Călărași vendé-
geként. Így mindkét gárdának jókor 
jön a 16. forduló, ahol papíron gyen-
gébb együttessel találkoznak.

A csíkiak meccse nyitja a já-
téknapot, szombaton 16 órakor az 
utolsó előtti Bukovina Vicov ottho-
nában lépnek pályára. A bajnok-
ságban újonc együttes eddig csak 

a Kolozsvári Clujanát tudta legyőz-
ni, a többi találkozóján veszített. 
Ősszel kiütéses, 13–4-es győzelmet 
aratott az Imperial.

Udvarhelyen zárul a 16. fordu-
ló, hétfőn 18 órakor a Futsal Klub 
a táblázaton jelenleg nyolcadik 
Gloria Buzăut fogadja. A bodza-
vásári együttes is érdekelt volt a 

kupa negyeddöntőjében, sokáig 
tartotta a lépést a Galaci United-
dal, végül 4–0-s vereséget szenve-
dett. A Gloria ősszel hazai pályán 
megizzasztotta a Futsal Klubot, a 
székelyudvarhelyiek a november 
eleji találkozón nagy csatában 4–3-
ra győztek. Az alapszakasz előző 
fordulójában már eldőlt, hogy me-

lyik lesz az a hat csapat, amely a 
felsőházi rájátszásban fog harcolni 
a bajnoki címért. A hátramaradt há-
rom játéknapon az együtteseknek 
már az a céljuk, hogy az alapsza-
kasz végén minél előkelőbb helyen 
végezzenek, mivel nem mindegy, 
ki hány ponttal kezdi meg a ráját-
szást.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 16. for-
duló: szombaton 16 órától Bukovina 
Vicov–Csíkszeredai Imperial Wet, 18 
órától Temesvári Informatica–Galaci 
United; vasárnap 14 órától Kolozsvá-
ri Clujana–Jászvásári Futsal Poli, 18 
órától Dévai Autobergamo–Dunărea 
Călărași; hétfőn 18 órától FK Szé-
kelyudvarhely–Gloria Buzău.

Javíthatnak a kupabúcsú után
Könnyű meccsek várnak a futsalosokra
• Folytatódik a terem-
labdarúgó 1. Liga alap-
szakasza, a hét végén a 
16. fordulót rendezik. A 
székelyföldi csapatokra 
könnyű meccsek várnak, a 
Csíkszeredai Imperial Wet 
szombaton az utolsó előt-
ti Bukovina Vicov ottho-
nában játszik, míg az FK 
Székelyudvarhely hétfőn 
a Gloria Buzău gárdáját 
fogadja.

H azai pályán folytatja a Gyergyói 
Hoki Klub a Debreceni EAC el-

leni párharcot az Erste Liga rájátszá-
sának negyeddöntőjében. Szombaton 
és vasárnap 18.30-tól rendezik meg a 
harmadik és negyedik csatát, miután 
a cívisvárosban elosztották a győzel-
meket a felek. Debrecenben az első ta-
lálkozón 2–1-re nyertek Gógáék, szer-
dán este pedig egy balszerencsés gól 
miatt maradtak alul 0–1-re. A piros-fe-
hérek egyértelmű célja előnnyel utaz-
ni az ötödik meccsre, ehhez azonban 
mindkét hazai mérkőzésen győzniük 
kell. A Gyergyói HK közzétette, hogy 

az Erste Liga és a román bajnokság 
rájátszásában rendezett hazai mecs-
cseire 25 lejbe kerül a belépő.

Erste Liga, rájátszás, negyeddön-
tő, második mérkőzés: Debreceni 
EAC–Gyergyói Hoki Klub 1–0 (0–0, 
1–0, 0–0), gólszerző Andrei Markov 
(35.). A párharc állása 1–1.

A további három párharcban 
ma este a második összecsapáso-
kat rendezik: 18.30-tól Csíkszeredai 
Sportklub–Brassói Corona, 19 órától 
FTC–Vienna II., 19.30-tól Újpesti TE–
Fehérvári Titánok. A Sportklub–
Corona párharc első mérkőzése 

tegnap lapzárta előtt ért véget, az 
eredmény: 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Hokimeccsek Karcfalván 
és Kézdivásárhelyen

Három mérkőzéssel folytatódik szom-
baton és vasárnap a román felnőtt 
jégkorongbajnokság alapszakasza. 
Csíkkarcfalván szombaton este fél 
7-től és vasárnap délelőtt 11 órától Sa-
pientia–Sportul Studențesc találko-
zókat rendeznek, míg Kézdivásárhe-
lyen szombaton 18.30-kor a Bukaresti 
Steaua a Brassói Coronát fogadja.

Egy héttel később kezdődik a megyei bajnokság
Az ütemterv szerint vasárnap kellett volna folytatódjanak a labdarúgó 
4. Liga nyugati csoportjának küzdelmei, ám a csapatok kérésére a HMLE 
egy héttel eltolta a bajnoki rajtot, így a 14. fordulót március 10-én fogják 
megrendezni. Az egyhetes csúszás miatt beiktatnak egy hétközi fordulót 
is, a 23. játéknapot május 10-én, a 24-et pedig május 12-én rendezik. A 
4. Liga keleti csoportjának idei első fordulójában jövő vasárnap játsza-
nak a csapatok.  Az 5. és a 6. Liga küzdelmei március 24-én folytatódnak. 
A 6. Ligával kapcsolatos hír, hogy a táblázaton 11. helyezett Kányádi SK 
játékoshiányra hivatkozva bejelentette, visszalép a további küzdelmek-
től. A Román Kupa 2. fordulójából elhalasztott Zeteváralja–Gyergyó-
szentmiklósi Jövő mérkőzést szombaton 11 órától Zetelakán pótolják.

Otthon játszik a Szejke
Győzelmi kényszerben lép pályára szombaton a Székelyudvarhelyi 
Szejke SK a másodosztályú férfi kézilabda-bajnokság D csoportjának 
15. fordulójában. A városi sportcsarnokban 18 órakor kezdődő Nagy-
bányai Minaur II. elleni mérkőzésen nagy szüksége van a pontokra 
az udvarhelyi együttesnek, mivel az előző két játéknapon vereséget 
szenvedett, így lecsúszott a csoport harmadik helyére.

Síemlékverseny Csíksomlyón
Idén is megrendezik a hagyományos In memoriam alpesisí-emlékver-
senyt, amelyen az elhunyt székelyföldi alpesi sízőkre emlékeznek. Az 
emlékversenynek több éven át Hargitafürdő volt a házigazdája, idén 
viszont van hó bőven a többi csíkszéki sípályán is, így szombaton délelőtt 
10 órától a Kissomlyó Sípálya lesz a helyszín. A verseny előtt egy órával 
lehet benevezni a helyszínen. Három (ifjúsági, felnőtt és nyílt) kategóriá-
ban díjaznak – közölték a szervezők.

• RÖVIDEN Gyergyóban folytatódik a GYHK–DEAC párharc

A z alapszakasz utolsó, 26. fordu-
lóját rendezik a hét végén a lab-

darúgó 1. Ligában. Miután az előző 
fordulóban az Astra Giurgiu és a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK is bebizto-
sította helyét az első hat között, már 
csak egy kiadó hely maradt a felső-
házi rájátszásban. Ennek megszerzé-
séért három csapat, az FC Botoșani, a 
Viitorul és a Jászvásári Poli van ver-
senyben, a felek azonos időpontban, 

vasárnap 17 órától lépnek pályára. 
Ki-ki meccset játszik a tengerparton 
a Viitorul és az FC Botoșani, hiszen 
a győztes csapat biztosan bejut a 
play-offb  a. A Jászvásári Polinak van 
a legnehezebb dolga, hiszen minden-
képpen nyernie kell a Nagyszebeni 
Hermannstadt vendégeként, de eb-
ben az esetben is csak úgy végezhet a 
hatodik helyen, ha vetélytársai között 
döntetlen lesz az eredmény.

Labdarúgás, 1. Liga, alapszakasz, 
26. forduló: pénteken 20 órától Dina-
mo–Chiajna; szombaton 13 órától 
Medgyes–Călărași, 19 órától FC Vo-
luntari–Bukaresti FCSB; vasárnap 
17 órától FC Viitorul–FC Botoșani, 
Nagyszebeni Hermannstadt–Jász-
vásári Poli, 20 órától Kolozsvári 
CFR–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK; 
hétfőn 20 órától CSU Craiova–Astra 
Giurgiu. (Horváth Bálint Ottó)

Három csapatból csak egy juthat a felsőházba




