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Ő sszel 1–0-s vereséget szen-
vedett az FK Csíkszereda 
Szászrégenben, de a csí-

kiakat nem fűti bosszúvágy, ered-
ményesen szeretnének játszani, és 
győzni. „Célunk a három pont meg-
szerzése, győzni szeretnénk, nem 
szabad botlanunk” – mondta Valen-
tin Suciu, az FK Csíkszereda vezető-
edzője. Az FK-nál eltiltott játékos 
nincs, azonban a szakvezetés nem 
számíthat Mitra Szilárd és Györgyi 
Artúr játékára, akik még nem épül-
tek fel sérülésükből. 

Nincsenek sérültek a Székelyud-
varhelyi FC keretében, egy hiányzó 
azonban így is lesz, Györgydeák 
Apor sárga lapos eltiltás miatt hagy-
ja ki a mérkőzést. Radnót idei két 
meccsét egyaránt 5–0-ra veszítette 
el, így nem tudott elmozdulni a se-
reghajtó pozícióból. Ennek ellenére 
nagyon nehéz találkozóra számít 
Mészáros Alpár, az SZFC edzője.

„Tudjuk, hogy kiesési rangadó 
vár ránk. Ezek a legnehezebb mecs-

csek, az ellenfél is ugyanazt akarja, 
mint mi, jövőre is a harmadosztály-
ban lenni. Kicsi a radnóti pálya, 
emiatt nem lehet széthúzni a játé-
kot, kemény harcra számítok, hi-
szen ez az utolsó lehetőségük, hogy 
kapaszkodjanak. Nagy mozgás volt 
náluk is a téli szünetben, és hazai 
pályán általában jó eredményre ké-
pesek. Mi fel vagyunk készülve, a 
három pontért megyünk” – mondta 
a szakember.

Bravúrra lenne szükség 
Szászhermányban

Két kiütéses vereség után a Szász-
hermányi FC vendégeként lép pá-
lyára a Marosvásárhelyi MSE. A 
szombati mérkőzés előtt egyetlen 

pont választja el egymástól a két 
csapatot, a házigazda Brassó me-
gyeiek a 12., a vásárhelyiek a már 
kiesést jelentő 13. helyen állnak. 
A nehéz helyzetben lévő MSE-nek 
nagy szüksége lenne a pontokra a 
kiesés elkerüléséért küzdő egyik 
közvetlen ellenféllel szemben, de 
fi gyelembe véve az első két tavaszi 
meccsét, bravúrnak számítana egy 
kedvező eredmény elérése ezen a 
kiszálláson.

„A téli szünetben kialakult zűr-
zavaros helyzet miatt továbbra is 
nagyon szenvedünk. A távozó játéko-
sokat nem tudtuk megfelelően helyet-
tesíteni, az edzéseink pedig három 
hónapos kihagyás után kezdődtek el. 
Úgy vágtunk neki a tavaszi szezon-
nak, hogy menet közben behozzuk 

a lemaradást. Próbálunk eredmé-
nyesek lenni, de ehhez szorosabb 
összefogásra van szükség, valamint 
sok munkára és jobb hozzáállásra” 
– nyilatkozta Fehér Csaba, az MSE 
edzője. Hozzátette, hogy erősíteni 
szeretnének még játékosokkal, és re-
mélik, hogy két-három héten belül az 
eredményeik is jobbak lesznek.

Labdarúgó 3. Liga, 18. forduló: 
pénteken 15 órától FK Csíkszereda–
Szászrégeni Avântul, Medgyesi Gaz 
Metan II.–Besztercei Gloria, Kolozs-
vári CFR II.–Dési Unirea; szombaton 
15 órától Barcarozsnyói Olimpic Ce-
tate–Kolozsvári Sănătatea, Tasnádi 
Unirea–Tordai Arieșul, Szászher-
mányi FC–Marosvásárhelyi MSE, 
Lénárdfalva–Nagybányai Minaur, 
Radnóti SK–Székelyudvarhelyi FC.

Győzelemkényszerben
Hargita–Maros párharcok a labdarúgó 3. Ligában

• A csíki és udvarhelyi 
csapat is létfontosságú 
mérkőzést játszik a hét 
végén a labdarúgó 3. 
Ligában. A feljutásért 
harcoló csíkiak a szász-
régenieket fogadják, a 
bennmaradásért küzdő 
udvarhelyiek pedig Rad-
nóton lépnek pályára.

A továbbjutás szempontjából 
nagyon fontos mérkőzés vár 

a Székelyudvarhelyi Szejke SK-ra a 
férfi  kézilabda másodosztályban: a D 
csoport 16. fordulójában, szombaton 
17 órakor a második helyezett Nagy-
váradi VSK-t fogadja a városi sport-
csarnokban.

A tavaszi szezont egy pont előny-
nyel az élről kezdő Szejke SK játéka 
akadozik, idén lejátszott öt meccsén 

csupán négy pontot szerzett, emiatt 
lecsúszott a harmadik helyre. Hát-
ránya már hét egység az éllovas Se-
gesvári HCM-mel szemben, a Nagy-
váradi VSK mögött pedig négy pont 
a lemaradása. Még öt forduló maradt 
hátra a csoportkörből, ezért a szom-
bati meccs kiemelten fontos, hiszen 
újabb botlás esetén szinte behozha-
tatlan hátrányba kerül a Szejke. A 
váradi csapattal eddig háromszor 

találkozott Sipos Lóránt együttese, 
idegenben mindkétszer a hajrában, 
egy góllal maradt alul (33–32, 28–27), 
hazai pályán pedig 38–31-re győzött.

Férfi  kézilabda, másodosztály, D 
csoport, 16. forduló: szombaton 16 
órától Nagyszebeni HC–Tordai Pota-
issa II., 17 órától Székelyudvarhelyi 
Szejke SK–Nagyváradi VSK, 18 órától 
Segesvári HCM–Nagybányai Minaur 
II. (Zátyi Tibor)

Négy angol csapat a nyolc között
Az FC Barcelona és a Liverpool FC tette teljessé a labdarúgó Bajno-
kok Ligája negyeddöntőjének mezőnyét. Előbbi az Olympique Lyont 
győzte le 5–1-re a nyolcaddöntő visszavágóján, utóbbi a Bayern 
München elleni idegenbeli 3–1-es sikerének köszönhetően jutott 
tovább. Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók: 
Bayern München–Liverpool 1–3 (1–1), gólszerzők Matip (39., öngól), 
illetve Mané (26., 84.), Van Dijk (69.), továbbjutott a Liverpool 3–1-es 
összesítéssel; Barcelona–Lyon 5–1 (2–0), gólszerzők Messi (18. – 
tizenegyesből, 78.), Coutinho (31.), Piqué (81.), O. Dembélé (86.), illet-
ve Tousart (58.), továbbjutott a Barcelona 5–1-es összesítéssel. A BL 
negyeddöntőjének mezőnye: Ajax, FC Barcelona, Juventus, Liverpool, 
Manchester City, Manchester United, FC Porto és Tottenham Hotspur. 
A negyeddöntő sorsolását ma délután egy órakor Nyonban rendezik, 
az első mérkőzések április 9-én vagy 10-én, a visszavágók pedig egy 
héttel később lesznek.

Székely–oltyán kosármeccs Csíkszeredában
A középszakasz 7. fordulójának mérkőzéseivel folytatódik szombaton 
a román férfi kosárlabda-bajnokság középszakasza. A székelyföldi 
csapatok a Kék csoportban (13–18. helyek) szerepelnek, a csoportel-
ső marosvásárhelyi gárda szombaton délután 2 órakor Bukarestben, 
a Rapid otthonában lép pályára, míg a csíkiak délután 5 órakor a zsil-
vásárhelyi együttest fogadják az Erőss Zsolt Arénában. A 7. forduló 
programja: Bukaresti Rapid–Marosvásárhelyi VSK, CSM Focșani–Má-
ramarosszigeti VSK és VSK Csíkszereda–Zsilvásárhelyi ACS.

• RÖVIDEN Sorsdöntő meccs vár a Szejkére

K özel négy hónap szünet után 
játszik ismét bajnoki mérkőzést 

a Székelyudvarhelyi Vasas Femina, 
a női labdarúgó 1. Liga 11. forduló-
jában, vasárnap 11 órától a jelenleg 
második helyezett Alexandriai Uni-
versitatea vendége lesz.

Az udvarhelyi csapat legutóbb ta-
valy november végén lépett pályára, 
hazai környezetben 3–1-re verte az 
újonc Galaci Universitateát. A pont-

vadászat múlt hét végén folytatódott, 
akkor azonban a Vasas Femina a Te-
mesvári CFR visszalépése miatt sza-
badnapos volt.

A téli szünetben edzőváltás tör-
tént a csapatnál, a román női lab-
darúgó-válogatott jelenlegi másod-
edzője, a komoly szakmai múlttal 
rendelkező Andrási Csaba Sándor 
vette át a Vasas Femina irányítását. 
Az eddigi vezetőedző, Székely János 

másodedzőként segíti a brassói tré-
ner munkáját.

Női labdarúgó 1. Liga, 11. forduló: 
vasárnap 10 órától Galaci Universita-
tea–Kisbecskereki Fortuna, 11 órától 
Nagybányai Independența–Buka-
resti Fair Play, Alexandriai Univers-
itatea–Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina, 14 órától Borgóprundi He-
niu–Kolozsvári Olimpia. 

Z. T.

A Vasas Femina is elkezdi

Rajt a keleti 
csoportban
Egy héttel az udvarhelyszéki 
csapatokat tömörítő labda-
rúgó 4. Liga nyugati csoport-
jának rajtja után a csík- és 
gyergyószéki együtteseket 
felvonultató keleti csoport-
ban is elkezdődik a tavaszi 
pontvadászat. Íme a hétvégi 
program. Keleti csoport, 
13. forduló: szombaton 15 
órától Balánbányai Bányász–
Maroshévízi Pro Mureșul; 
vasárnap 11 órától Gyer-
gyószentmiklósi VSK–Csík-
szentdomokosi SE, 15 órától 
Csíkszentsimoni Szefite–
Gyergyószárhegyi Bástya, 
Csicsói Ezüstfenyő–Csík-
szentgyörgyi Fiság. Nyu-
gati csoport, 15. forduló:  
szombaton 15 órától Szent-
egyháza–Homoródalmás, 
Szentábrahám–Lövéte, Szé-
kelyudvarhelyi Roseal–Far-
kaslaka; vasárnap 15 órától 
Székelykeresztúri Egye-
sülés–Nagygalambfalva, 
Lövéte–Székelyudvarhelyi 
Sporting, Betfalva–Zetelaka, 
16 órától Székelyvarság–Ma-
lomfalva.

Meccsek Galacon 
és Gyergyóban
Két mérkőzéssel folytatódik 
ma este a román jégkorong-
bajnokság alapszakasza. 
Gyergyószentmiklóson a Gyer-
gyói HK a Sapientia együtte-
sét fogadja, Galacon pedig a 
házigazda CSM a listavezető 
Brassói Coronát látja vendé-
gül. Mindkét találkozó este 
fél 7-kor kezdődik. A szerda 
esti mérkőzések eredményei: 
Sapientia–Gyergyói HK 3–7, 
Brassói Corona–Bukaresti 
Steaua 8–2.
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