
Három FK-játékos 
a válogatottban 

A magyar teremlabdarúgó 
nemzeti együttes összetar-
tást szervezett erre a hétre. A 
válogatott Telkiben gyűl össze, 
itt hétközi edzőtáborozás van 
a programban, majd pénteken 
egy mérkőzést játszanak a 
magyar U19-es válogatot-
tal. Turzó József szövetségi 
kapitány tizenhat sportolónak 
küldött behívót, ez alkalommal 
sem maradt ki az FK Székely-
udvarhely játékosa, Miklós 
Tamás. Az udvarhelyi gárdának 
e hét végén nincs mérkőzése. 
A román U19-es válogatott 
az utolsó simításokat végzi a 
március végi Eb-selejtező előtt. 
Kacsó Endre szövetségi kapi-
tány március 14-ére hívta össze 
a keretet, Temesváron kezdik 
el a felkészülést. Két FK-játé-
kos, Bálint Andor és Balázs 
Norbert, valamint a Marosvá-
sárhelyi VSK-tól  Robert Crișan 
is behívót kapott. Az ifjúsági 
válogatott az Eb-selejtező 4-es 
csoportjába kapott besorolást, 
március 26–29. között Szkop-
jéban lép pályára, a házigazda 
macedónok mellett Ukrajna 
és Belgium lesz az ellenfél. A 
kvartettből az első helyezett 
jut ki a lettországi U19-es Euró-
pa-bajnokságra.
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A másodosztályos bajnoksá-
got fölényesen vezető ma-
rosvásárhelyi csapat veze-

tőedzőjét, Lucian Nicușant a VSK 
esélyeiről kérdeztük. „Természetes, 
hogy a negyedik helyezés esélyével 
indulunk, hiszen másodosztályos 
csapat vagyunk, de hiszünk benne, 
hogy képesek vagyunk meglepetést 
okozni” – mondta a szakvezető. 
Hozzátette, ez a döntő torna nagyon 
sokat jelent a fi atal vásárhelyi játé-
kosoknak, hiszen itt komoly tapasz-
talatot szerezhetnek. Továbbá nagy 
bennük a bizonyítási vágy, és bizto-
san gondot okoznak majd az ellen-
félnek, főleg hogy semleges pályán 
játszanak.

Az elődöntős ellenfélről, a Galaci 
Unitedról Nicușan úgy vélekedett, 
sokat elárul az együttesről, hogy a 

legtöbb győzelme és a legkevesebb 
kapott gólja van az 1. Ligában, ahol 
az első helyen kellene lennie. Az már 
más kérdés, hogy a szövetség a sze-
zon elején három ponttal megbün-
tette, így jelenleg csak a második 
helyen áll. „Erős csapat, értékes já-
tékosokkal, akiknek magas szinten 
bőséges tapasztalatuk van, hiszen 
sok kemény mérkőzést játszottak pá-
lyafutásuk során” – közölte.

A marosvásárhelyiek edzője 
viszont kiemelte, hogy a Román 
Kupában minden lehetséges, mi-
vel egy mérkőzésen nagyon sok 
dolog történhet, ezért bíznak ben-
ne, hogy jó eredményt tudnak 
elérni. Nicușan arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a galaciak a kupa 
negyeddöntőjében nehéz meccsen 
jutottak tovább a szintén 2. ligás 
Kézdivásárhelyi SE ellen, sőt ki is 

eshettek volna, legutóbbi bajnoki 
találkozójukon pedig csak 2–1-re 
nyertek az újonc Gloria Buzău ott-
honában.

Teremlabdarúgó Román Kupa, 
négyes döntő, Călărași: az elődön-
tőben szombaton 16.30-tól Maros-
vásárhelyi VSK–Galaci United, 19 
órától Dunărea Călărași–Dévai Au-
tobergamo. A döntőt vasárnap 18 
órától rendezik.

Bizakodva  várják a négyes döntőt
Az U19-esek az Eb-selejtezőre hangolnak
• A hét végén Călărași 
lesz a házigazdája a 
teremlabdarúgó Román 
Kupa négyes döntőjének. 
A Marosvásárhelyi VSK 
egyedüli másodosztályos 
csapatként jutott be a leg-
jobb négy közé, a szom-
bati elődöntőben a Galaci 
United lesz az ellenfele.

H áromgólos győzelmet aratott 
kedden este Brassóban a Galaci 

CSM a román felnőtt jégkorong-baj-
nokság alapszakaszában, és ezzel 
két pontra megközelítette az éllovas 
Coronát a rangsorban.

Az eredmény: Brassói Corona–
Galaci CSM 3–6 (2–4, 1–1, 0–1), 
gólszerzők Robert Gliga, Cody Carls-
son és Trancă Dániel, illetve Vitalij 
Kiricsenko 3, Mihail Ribalko, Alek-

szej Bakov és Albert Zagidullin. A 
román bajnokság állása:  1. Brassói 
Corona 81 pont, 2. Csíkszeredai 
Sportklub 80, 3. Galaci CSM 79, 4. 
Gyergyói HK 54, 5. Bukaresti Steaua  
33, 6. Sapientia 12, 7. Sportul Stu-
dențesc 3.

A Brassói Corona–Bukaresti 
Steaua és a Sapientia–Gyergyói HK 
mérkőzés lapzárta után fejeződött 
be. Pénteken 18.30-tól Gyergyói HK–

Sapientia és Galaci CSM–Brassói Co-
rona meccseket rendeznek.

A csapatok három oda-vissza 
kört, azaz 36 fordulót játszanak az 
alapszakaszban, ezt követi a ráját-
szás. A 36 forduló után az első négy 
az elődöntőbe jut, ahol három nyert 
meccsig játszanak. A döntőben négy-
szer kell nyernie annak, aki bajnok 
akar lenni, a bronzéremhez három 
siker kell. (Dobos László)

Beszélgetés Puskás Ferencről, 
a legismertebb magyar labdarúgóról
Ismeretlen történetek a legismertebb magyarról címmel tartanak 
közönségtalálkozót és könyvbemutatót Szöllősi Györggyel, a 
Puskás-könyv szerzőjével Székelyudvarhelyen. Szöllősi a Puskás 
Intézet alapítója, a Nemzeti Sport és a FourFourTwo futballmaga-
zin főszerkesztője, a magyar futballhagyomány nagykövete, aki 
írt könyvet Czibor Zoltánról (Dribli az égig, 1997), majd 2005-ben, 
még Puskás Ferenc életében jelentette meg a legismertebb magyar 
futballistáról szóló könyvét. A kötetnek később több bővített 
kiadása, illetve angol fordítása is megjelent. A szerzővel Katona 
Zoltán újságíró beszélget. A közönségtalálkozó pénteken 18 óra-
kor kezdődik a Tamási Áron Gimnázium Nyirő József dísztermében, 
a belépés ingyenes.

• RÖVIDEN Pontokkal távoztak Brassóból a galaciak
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A z alap- és középszakaszgyőztes 
Ferencváros könnyedén verte a 

DEAC csapatát kedd este, a jégkorong 
Erste Liga elődöntőjének első mér-
kőzésén. Erste Liga, elődöntő, első 
mérkőzés: FTC-Telekom–Debreceni 

EAC 7–2 (2–0, 2–0, 3–2). Az egyik fél 
negyedik győzelméig tartó párharc 
tegnap este, lapzárta után Pesterzsé-
beten folytatódott. Szombaton és va-
sárnap Debrecenben találkoznak a 
csapatok. A másik párban az Újpesti 

TE és a Csíkszeredai Sportklub mér-
kőzik meg egymással, az az elődön-
tő tegnap este kezdődött és ma este 
folytatódik a Megyeri úton, aztán va-
sárnap és hétfőn Csíkszeredában lép 
jégre a két együttes.

FTC-sikerrel kezdődött az elődöntő

A fiatal vásárhelyi futsalcsapatot fűti a bizonyítási vágy   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

A Manchester City hazai pályán 
7–0-ra megverte a Schalkét a 

Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének 
visszavágóján, ezzel 10–2-es összesí-
téssel jutott a negyeddöntőbe. A játék-

nap rangadóján a Juventus Cristiano 
Ronaldo mesterhármasával 3–0-ra 
felülmúlta az Atlético Madridot, így 
megfordította a párharcot és tovább-
jutott. BL-nyolcaddöntő, visszavágó: 

Juventus–Atlético Madrid 3–0 (1–0), 
továbbjutott a Juventus 3–2-es ösz-
szesítéssel; Manchester City–Schalke 
7–0 (3–0), továbbjutott a Manchester 
City 10–2-es összesítéssel.

Ronaldo kiejtette az Atléticót




