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Egy győzelemre a bajnoki címtől
Galacon folytatódik a román teremlabdarúgó-bajnokság döntője
• Bár a Csíkszeredai

Imperial Wet összesítésben 2:0-ra vezet a Galaci
United ellen a három nyert
mérkőzésig tartó futsaldöntőben, Cosmin Gherman vezetőedző szerint
még semmi sem dőlt el.
DOBOS LÁSZLÓ

A

román teremlabdarúgó-bajnokság döntőjének első két
mérkőzését hétfőn és kedden este a csíkszeredai Erőss Zsolt
Arénában rendezték. A házigazda
Imperial Wet az első meccsen büntetőlövések után 7–6-ra, a másodikon
pedig a rendes játékidő végén 3–2-re
győzött a galaciak ellen.
Cosmin Gherman, az Imperial
Wet vezetőedzője: „Bár a döntő előtt
több szakember minket kiáltott ki
favoritoknak, elmondtam, hogy
mindkét csapatnak 50 százalékos az
esélye a bajnoki címre. A galaciak
három elveszített döntő után érkeztek Csíkszeredába, és látszott, érződött, hogy mindent beleadtak a két
mérkőzésbe. Szerintem a jobb, több
helyzetet kidolgozó csapat nyert
mindkét találkozón. Szeretnénk
minél hamarabb lezárni a döntőt,
győzni megyünk Galacra, de tudjuk, hogy egyáltalán nem lesz könynyű dolgunk. Én bízom a befektetett
munkában és a fi úkban. A legna-

gyobb odafi gyeléssel, a legnagyobb
komolysággal készülünk az első
galaci összecsapásra. Célunk, hogy
bajnokok legyünk, és ez egy nagyon
szép ajándék lenne Csíkszeredának, az itteni közösségnek, az itteni
sportkedvelő embereknek.”
Görbe Walter, az Imperial Wet
tulajdonosa mérkőzés utáni nyilatkozatában köszönetét fejezte ki
a közönségnek a kiváló szurkolásért, és mindenkinek, aki a csapat
mellett volt. „Örülök, hogy a nézők
boldogan mehettek haza a mérkőzésekről. Talán egy picivel több
odafi gyeléssel, a helyzetek jobb
kihasználásával nagyobb különbHIRDETÉS

A küküllőkeményfalvi grill-és fűtéstechnikai termékeket
gyártó MIKLOS STEEL KFT. ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐT keres.
Főbb feladatok:
• termékeink értékesítése kereskedelmi partnereink felé, rendelésfelvétel,
rendelésgenerálás
• szerződéses feltételek betartatása a partnereinkkel
• folyamatos kapcsolattartás a vevőkkel, a vevői igények magas szintű
kielégítése
• folyamatos konkurencia- és megpiacfigyelés
• akciók, promóciók lebonyolítása
• meglévő vevői kör bővítése
Munkakör betöltésének feltételei:
• minimum középfokú végzettség
• B-kategóriás jogosítvány és autóvezetői gyakorlat
• hasonló területen szerzett min. 3 éves értékesítési/szakmai tapasztalat
• kiváló tárgyalási és kommunikációs készség
• teljesítményorientáció, üzleti gondolkodásmód
• önállóság, megbízhatóság
• román nyelvtudás
Amit nyújtani tudunk:
• 2000 RON nettó fizetés
• kiemelt béren kívüli juttatások, bónuszok
• új ügynöki autó
• kihívást jelentő feladatok
• fejlődési lehetőség
• összetartó csapat, jó munkahelyi légkör
Jelentkezés módja:
Kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát
legkésőbb 2019. május 22-ig
az info@fagmic.ro e-mail-címre
vagy személyesen leadhatja
Fenyéd 353. szám alatt.

séggel is nyerhettünk volna, a játék
képe, a kialakított helyzetek alapján
jobbak voltunk, és megérdemelten
nyertünk mind a két találkozón. A
tavaszi idényben számított, hogy a
kupameccsek, illetve a válogatottbeli szereplések miatt szaggatott
volt az idény, a fiúk egy kicsit kiestek a ritmusból. A könyvvásár miatt
a döntő előtti napokban nem tudtunk a sportcsarnokban készülni, és
szóba jött a helyszínváltoztatás is,
de a fiúk ragaszkodtak ahhoz, hogy
az Erőss Zsolt Arénában legyenek
a meccsek. Voltak játékvezetői hibák, de ezek nem befolyásolták az
eredményeket. Mindkét csapat ká-

rára történtek a tévedések, és ezek
– szerintem – nem voltak szándékosak. Úgy érzem, hogy jobb csapat
a miénk, kellő komolysággal, kellő
odafi gyeléssel meg tudjuk nyerni
a bajnokságot. Nagyon szeretnénk
bajnokok lenni, nemzetközi kupában képviselni Csíkszeredát.”
Teremlabdarúgó 1. Liga, döntő,
első mérkőzés: Csíkszeredai Imperial Wet–Galaci United 7–6 – büntetőlövések után (0–1, 3–2, 0–0,
0–0), gólszerzők a rendes játékidőben Covaci (22.), Alvaro (25.), Rakic
(29.), illetve Borges (5., 26.), Cireș
(22.); büntetőkből Fl. Matei, Bondar,
Andre Luiz és Cr. Matei, illetve Laș-

Küzdelmes, jó színvonalú
mérkőzéseket láthatott a csíki
közönség

▴ FOTÓ: GÁBOS ALBIN
cu, Cojoc és Burdujel. Második mérkőzés: Csíkszeredai Imperial Wet–
Galaci United 3–2 (3–1), gólszerzők
Rakic (3., 17.), Ovszjanyikov (6.),
illetve Ignat (18.), Crăciun (22.).
A három nyert mérkőzésig tartó
sorozatban az Imperial Wet öszszesítésben 2:0-ra vezet. A harmadik mérkőzést jövő hétfőn 18.45-től
Galacon rendezik. Ha szükséges,
a negyedik mérkőzést május 21-én
ugyancsak Galacon, az ötödiket pedig 26-án Csíkszeredában rendezik.

U17-es Eb: nem adja a tévé a magyarok meccsét

N

em alkalmas televíziós közvetítésre az a dublini futballpálya,
amelyen a magyar U17-es válogatott
ma 14 órától az Európa-bajnoki 5.
helyért, egyben a brazíliai U17-es

világbajnoki szereplésért játszik
Belgiummal. Így nem készül felvétel a mérkőzésről, és hiába akarta
közvetíteni az M4 Sport, a meccset
Magyarországon nem láthatják a

tévénézők – írja az origo.hu. Az Eb
elődöntőjében ma 18.30-tól Hollandia–Spanyolország, 21 órától pedig
Franciaország–Olaszország mérkőzést rendeznek.

Távolodik a kieséstől az FC Botoșani

H

étközi fordulót rendeznek a
labdarúgó 1. Liga alsóházi rájátszásában. A kedd esti mérkőzéseken az FC Botoșani 2–0-ra nyert a
kiesőjelölt Dunărea Călărași vendégeként, és nagy lépést tett a bennmaradás felé, míg a Medgyesi Gaz
Metan és a Jászvásári Poli találkozó-

ja döntetlennel zárult. Labdarúgó 1.
Liga, rájátszás, alsóház, 10. forduló:
Dunărea Călărași–FC Botoșani 0–2
(0–2), gólszerzők Fülöp L. (28., büntetőből), Golofca (45+1.), Medgyesi
Gaz Metan–Jászvásári Poli 1–1 (1–1),
gólszerzők Larie (60.), illetve Sanoh
(54.). A Nagyszebeni Hermanns-

tadt–Bukaresti Dinamo és az FC Voluntari–Concordia Chiajna mérkőzés
tegnap lapzárta után ért véget. Az állás: 1. Gaz Metan 39 pont, 2. Dinamo
37, 3. Botoșani 32, 4. Jászvásár 29, 5.
Voluntari 23, 6. Hermannstadt 22, 7.
Călărași 21, 8. Concordia 16.
H. B. O.

Medgyes ellen a szezonzárón

A

Medgyesi VSK-val találkozik a
Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabdacsapata a Nemzeti Liga rájátszásának harmadik fordulójában, a tét a
bajnokság 11. helye. A CSO Voluntari

ellen alulmaradt vásárhelyiekhez hasonlóan a medgyesi csapat is két vereséggel búcsúzott az előző körben,
a Galaci Phoenixszel szemben idegenben 66–61-re, hazai pályán 79–59

arányban kapott ki. A párharc ugyancsak két győzelemig tart, az első mérkőzést szombaton 18 órától játsszák
Medgyesen, a másodikat pedig május
21-én, kedden Marosvásárhelyen.

