
Szántóföldhöz hasonlít 
a csíkszeredai labdarúgópálya. 
Korszerűsítik

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

2 0 1 9 .  J Ú N I U S  1 2 . ,  S Z E R D A S P O R T 7#FK Csíkszereda  #pályafelújítás

13.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham, Egyesült Királyság (Digi Sport 2)
17.00 Országúti kerékpár, Tour de Hongrie, Magyarország (M4 Sport)
18.00 Autóversenyzés, Le Mans-i 24 órás verseny (Eurosport 1)
18.00 Labdarúgás, 1. Liga-osztályozó, visszavágó: 
           Hermannstadt–Kolozsvári U (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
22.00 Labdarúgás, La Liga-osztályozó: Deportivo–Málaga (Digi Sport 1)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

D O B O S  L Á S Z L Ó

A helyszínen Berecki Botond, 
a beruházást végző nagy-
váradi Greenfi eld Sport cég 

képviselője elmondta, hogy jelen-
leg az úgynevezett „talajhordózót” 
készítik elő, elegyengetik a felszán-
tott és boronált területet, vigyázva, 
hogy ne legyenek púpok, gödrök, 
mivel erre jön rá a homokréteg, 
és ehhez igazodnak majd minden 
munkafázisnál. „A pályának meg 
kell adni a bogárhátat, 0,5 százalé-
kos esés a megengedett közepétől az 
oldalvonalak, illetve a gólvonalak 
felé. Ez szaknyelven a durva szinte-
zés. Ezt követően nekifogunk a dré-

nezésnek. Egy szekundáris drénben 
egyezett meg a megrendelő és a ki-
vitelező, ami azt jelenti, hogy méte-
renként 40 cm mély kavicscsíkokat 
építünk be, ezek keresztbe lesznek, 
mivel a pálya fűtésrendszere hosz-
szában lesz majd elhelyezve. A dré-
nezés után a tervek szerint már jövő 
héten nekikezdünk az öntözőrend-
szer kiépítésének, majd jöhetnek a 
fűtésrendszert szerelő szakembe-
rek” – mondta el Bereczki.

Elvégezték a csíkszeredai stadion 
talajának granulometriáját (szem-
cseszerkezet-mérés), és ennek függ-
vényében készül Szatmár megyében 
a gyepszőnyeg, ezt 80 százalékban 
homokos földben termesztik. Meg-
tudtuk, hogy a Csíkszeredába érke-
ző gyepszőnyeg már 12–14 hónapos, 
15 méteres tekercsekben szállítják 
ide, és egy traktor utáni keretre rak-
va görgetik majd rá az előkészített, 
drénezett, fűtés- és öntözőberende-

zéssel ellátott felületre. A szakem-
ber szerint ha a túlzottan meleg idő-
járás, illetve a sok eső nem zavarja 
meg a munkálatokat, akkor július 
30-ára, az OTP Bank Kupa kezdésére 
játékra alkalmas lesz a csíki pálya.

Számos stadion felújítását végez-
te már el a nagyváradi cég, ők újítot-
ták fel a gyurgyevói pályát, amikor 
az Astra Ploiești-ről Giurgiuba köl-
tözött, ők dolgoztak a vajdahunyadi 
stadionnál, de az ő nevükhöz fűző-

dik egyebek közt a debreceni és a 
siófoki stadion felújítása is. A gyep-
szőnyeg fűtését végző csoport Ro-
mániában legutóbb Sepsiszentgyör-
gyön dolgozott, ők szereltek fűtést 
a Kolozsvári CFR és az FC Botoșani 
stadionjaiban is.

Felszántották a focipályát
Nagyszabású felújítások kezdődtek az FK Csíkszereda stadionjában
• A következő két 
hónapban felújítják a 
csíkszeredai labda-
rúgópályát. A pályát 
felszántották, új dré-
nezés készül, majd 
fűtőberendezést, új 
öntözőrendszert és 
gyepszőnyeget he-
lyeznek el. A munkála-
tokat július végéig be 
szeretnék fejezni.

Táncversenyen voltak Ploiești-en
A csíkszeredai Real Dance Sportklub táncosai, Péterfi Enikő táncpeda-
gógus tanítványai múlt hét végén részt vettek a Ploiești-en megrende-
zett Grand National Dance Fest versenyen, ahonnan két első helyezés-
sel tértek haza. A szóló kategóriában a 4–7 éveseknél Drăghici Jázmin 
volt a legügyesebb, a szóló kategória két tánc versenyszámában pedig 
a 8–9 éveseknél Drăghici Iringó bizonyult a legjobbnak.

A Kiss lányok újabb sakksikerei
Az Európai Sakkunió május 30. és június 9. között Mamaián rendezte 
meg az iskolás korosztályú sakkozók Európa-bajnokságát. Romá-
nia válogatottjának tagjaként két székelyföldi kislány is jelen volt 
a versenyen, Kiss Abigél az U9-es, testvére, Hanna pedig az U11-es 
korosztályban küzdött meg a kontinens legjobbjaival. A villámsakk ver-
senyszámban, ahol korosztályonként több mint harminc fiatal alkotta 
a mezőnyt, Abigél harmadik lett, míg Hanna az ötödik helyen végzett. 
A Kiss nővérek a vakációban sem sokat lazíthatnak. Kolozsváron és 
Neptunon várnak rájuk újabb nemzetközi versenyek, majd Jászvásáron 
a csapatbajnokságon vesznek részt a Marosvásárhelyi ISK-val. Tervben 
van továbbá az augusztusban Észtországban rendezendő ifjúsági 
rapid- és villámsakk Európa-bajnokságon való szereplés is.

• RÖVIDEN 

K önnyed győzelmet szerzett Mál-
ta vendégeként a román labda-

rúgó-válogatott az Európa-bajnoki 
selejtezők negyedik fordulójában, és 
feljött a második helyre az F csoport-
ban. A múlt pénteki norvégiai kiszál-
láshoz képest a hétfő esti mérkőzésre 
hét helyen változtatott a kezdőcsapat 
felállásán Cosmin Contra szövetségi 
kapitány.

A román csapat már az első fél-
időben eldöntötte a találkozót a 
gyenge játékerőt képviselő hazaiak 
ellen, George Puşcaş duplázott, Ale-
xandru Chipciu pedig szépségdíjas 
gólt lőtt. A második játékrészben már 

csak egyszer voltak eredményesek a 
trikolórok, a csereként beállt Dennis 
Man a hosszabbításban beállította a 
4–0-s végeredményt.

Győzelmével Románia jobb gólkü-
lönbségével feljött a második helyre 
a csoportban, de az igazi erőpróbák 
majd ősszel következnek, amikor Spa-
nyolország, Svédország és Norvégia 
ellen is hazai pályán játszik a tovább-
jutást érő pozíció megtartásáért.

Labdarúgó Európa-bajnoki se-
lej tező, F csoport, 4. forduló: Mál-
ta–Románia 0–4 (0–3), gólszerzők 
Puşcaş (7., 29.), Chipciu (34.), Man 
(90+2.). Románia: Tătăruşanu – Chip-

ciu, I. Cristea, Nedelcearu (Săpu-
naru, 35.), Bancu – Marin, T. Băluţă 
– Maxim (Rotariu, 75.), Keşeru (Man, 
65.), Hagi – Puşcaş. Kiállítva: Chip-
ciu (81.). További eredmények: Spa-
nyolország–Svédország 3–0 (0–0), 
Feröer-szigetek–Norvégia 0–2 (0–0). 
Az F csoport állása: 1. Spanyolország 
12 pont (gólkülönbség 11–2), 2. Romá-
nia 7 (11–5), 3. Svédország 7 (8–7), 4. 
Norvégia 5 (8–7), 5. Málta 3 (2–10), 6. 
Feröer-szigetek 0 (3–12). A további 
program (szeptember 5., 21.45): Romá-
nia–Spanyolország, Feröer-szige tek–
Svédország, Norvégia–Málta. 

H. B. O.

Feljött a második helyre a román válogatott

Ö t új játékossal kezdte meg a fel-
készülést a következő idényre a 

labdarúgó 1. Liga bajnoka, a Kolozs-
vári CFR. A kolozsvári klub hivatalos 
honlapjának tájékoztatása szerint a 
középhátvéd Andrei Burcă, a jobb-
hátvéd Mateo Susic, a támadó Mario 
Rondon, a középpályás Luis Aurelio 
és a kapus Cosmin Vâtcă csatlakozott 
a Dan Petrescu által vezetett csapat 
keretéhez.

Közülük a bosnyák Mateo Susic a 
2014–2015-ös szezonban már játszott 
a CFR-nél, akárcsak Cosmin Vâtcă, 
aki visszatért a csapathoz, miután 
az előző idényben az FC Volun tari-
nál szerepelt. Andrei Burcă az FC 
Botoșani-tól érkezett, míg a vene-
zuelai Mario Rondon és a portugál 
Luis Aurelio az előző bajnokságban 
a Medgyesi Gaz Metan meghatározó 
játékosa volt.

A bajnok Kolozsvári CFR vasárnap 
délután tartotta a csapatgyüleke-
zőt, és tegnap utazott el az ausztriai 
edzőtáborába, Windischgarstenbe, 
ahol június 30-áig készül, és ez idő 
alatt öt barátságos meccset játszik.

Az együttes az új idényben a Baj-
nokok Ligája első selejtezőkörében 
játssza első hivatalos mérkőzését, 
július 9-én vagy 10-én, a sorsolást jú-
nius 18-án tartják. (H. B. O.)

Öt új játékost jelentett be a CFR




