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A nyáron feljutó – de anyagi 
támogatás nélkül maradt – 
alakulat, a Marosvásárhelyi 

VSK az utolsó pillanatban vissza-
lépett a harmadosztályú labdarú-
gó-bajnokságtól.

A marosvásárhelyi csapatot ko-
rábban besorolták az 5. csoportba, 
de a a vásárhelyi politikai viszá-
lyok miatt a klub nem kapta meg a 
működéséhez szükséges pénzügyi 
támogatást. A költségvetés-kiigazí-
tást ugyan megszavazták a városi 
tanácsban, ez azonban arra sem volt 
elég, hogy az előző idényből maradt 
tartozásokat kifi zessék.

A marosvásárhelyi csapat visz-
szavonulását elfogadta a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF), és az 

előző szezonban kiesett Sporting 
Roșiori együttesével helyettesítet-
te. A Teleorman megyeieket viszont 
nem az 5. csoportba sorolták a VSK 
helyére, ide a Kudzsiri Metalurgis-
tul került.

Ötödik csoportban érdekeltek

A sorsolás szerint az erdélyi együt-
teseket felvonultató 5. csoport első 
fordulójában Hargita megye képvi-
selője, a Székelyudvarhelyi FC az 
egyetlen Maros megyei csapattal 
– tavaly még három volt a csoport-
ban –, a Szászrégeni Avântullal 
találkozik. Az udvarhelyi szakve-
zetés a nyáron ütőképes csapatot 
rakott össze, legalábbis ez derült 
ki a nyári felkészülési találkozó-
kon, amelyeken a Küküllő-parti 
alakulat rendre látványos játékot 
mutatott. 

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 1. 
forduló: Zilahi SCM–Dési Unirea, 
Sellenberki Viitorul–Gyulafehérvári 
Unirea, Besztercei Gloria–Kolozsvá-
ri Sănătatea, Szászrégeni Avântul–
Székelyudvarhelyi FC, Váradszent-
mártoni SK–Nagyváradi Luceafărul, 
Kolozsvári CFR II. csapata–Alsógáldi 

Industria, Tordai Arieşul–Nagybá-
nyai Minaur és Lénárdfalvi ACS Fot-
bal–Kudzsiri Metalurgistul.

A román labdarúgó 3. Liga az el-
múlt idényhez hasonlóan öt 16 csa-
patos csoportban zajlik, a bajnok-
ság végén az öt csoportelső feljut a 
2. Ligába, míg a 13-16. helyezettek, 

illetve a leggyengébb 12. kiesik. Az 
új bajnokság augusztus 24-én rajtol. 
Az őszi idény november 30-áig tart, 
a tavaszi pedig március 7-én kezdő-
dik, és május 30-án fejeződik be. 

Székelyföld harmadik 3. ligás 
együttese, a Kézdivásárhelyi SE az 
1. csoportban szerepel.

Kevesebb a székelyföldi csapat
Visszalépett a Marosvásárhelyi VSK a 3. Ligából

• A következő idényben nem lesz képviselője 
a román labdarúgás első három osztályában 
Marosvásárhelynek. Maros megye egyetlen 
harmadosztályú együttese a szászrégeni csa-
pat maradt. Hargita megye képviselője, a Szé-
kelyudvarhelyi FC azonban komoly tervekkel 
vág neki az új kiírásnak.

S zurkolói udvart hoz létre szom-
baton az FK Csíkszereda lab-

darúgóklub és Csíkszereda önkor-
mányzata a Csíki Székely Múzeum 
udvarán, ahol majd élőben lehet 
követni délelőtt tizenegy órától az 
FK Csíkszereda aradi 2. ligás foci-
meccsét.

Érdemes tudni, hogy a szurkolók 
ledfalas kivetítőn nézhetik a talál-
kozót, a felszerelést az önkormány-
zat biztosítja. Ugyanakkor fontos 

adalék, hogy ezt a meccset egyetlen 
tévétársaság sem közvetíti, ezért az 
FK Csíkszereda – a Román Labda-
rúgó-szövetség külön engedélyével 
– szerződést kötött egy bukaresti 
szakcéggel, amely három operatőr-
rel forgatja majd az UT Arad elleni 
meccset. A minőségre garancia az FK 
első idegenbeli találkozójának köz-
vetítése, ugyanis ugyanez a trió for-
gatta a csíkszeredai Szabadság téren 
augusztus 3-án kivetített meccset is. 

Az FK-nak és Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalának nem titkolt 
szándéka hagyományt teremteni: 
amennyiben szombaton sokan láto-
gatnak ki a Mikó-vár udvarára, úgy 
a második ligában szereplő piros-fe-
keték minden idegenbeli – egyetlen 
tévétársaság által sem közvetített 
– találkozóját ezen a helyszínen 
nézhetik a focikedvelők. A belépés 
díjtalan.  

Kozán István

Kupameccsen érdekelt az udvarhelyi foci
Ma délután fél 6-tól rendezik a 2019–20-as labdarúgó Románia Kupa 
második fordulójának mérkőzéseit. A székelyföldi csapatok közül az 
udvarhelyi együttes Nyárádtőre látogat, a szászrégeniek Besztercén 
vendégszerepelnek, a kézdivásárhelyiekre pedig Bákó megyei kiszál-
lás vár. A program: Nyárádtői Unirea–Székelyudvarhelyi FC, Besztercei 
Gloria–Szászrégeni Lendület és Viitorul Curiţa–Kézdivásárhelyi SE. A 
továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, az elöl írt csapatok házi-
gazdák. Az FK Csíkszereda a következő fordulóban kapcsolódik be a 
kupasorozatba, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK pedig csak a legjobb 
32 között kap majd kupaellenfelet.

Hétközi forduló az ifiknél
Ma hétközi fordulót rendeznek az országos ifjúsági labdarúgó bajnoksá-
gokban. Az FK Csíkszereda mindhárom csapata hazai pályán szerepel, 
az U16-osok az FC Botoșani együttesét, az U17-es és az U19-es gárda 
pedig a Bukaresti Steaua korosztályos alakulatait fogadja. A mérkőzések 
10, 16 és 18 órakor kezdődnek, helyszín a Márton Áron és a Segítő Mária 
gimnáziumok mögötti műgyepes pálya, a nézők belépése ingyenes.

Román csapatok az Európa-ligában
Holnap este lépnek pályára a még versenyben maradt román csapatok 
a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében. A 3. selejtezőkör visszavágó-
ján, csütörtökön este 8 órakor kezdődik a Mladá Boleslav (cseh)–FCSB 
találkozó, 21 órakor pedig az AEK Athén (görög)–Universitatea Craiova 
összecsapás. A párharcok első felvonásán, hazai pályán az FCSB 0–0-s 
döntetlent játszott, a Craiova pedig 2–0-s vereséget szenvedett.

Öt oroszt eltiltottak doppingolás miatt
A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) öt orosz versenyzőt eltiltott 
doppingolás miatt. Az IWF közleményéből az nem derül ki, hogy kikről 
van szó és milyen tiltott szert használtak. A büntetésükre a Doppingel-
lenes Ügynökség (WADA) adatai alapján került sor.

• RÖVIDEN Szurkolói udvarral kedveskednek

B efejeződött a román labdarú-
gó 2. Liga 2. fordulója. Az utol-

só, hétfő esti mérkőzésen: Petrolul 
Ploiești–UTA 0–3 (0–1), gólszerzők: 
Ciprian Rus (36. perc, büntetőből), 
Valentin Buhăcianu (90.) és Diego 
Lorenzi (94.). Korábbi, már közölt 
eredmények: FK Csíkszereda–Bu-
karesti Metaloglobus 3–0, Konstan-

cai Farul–Dunărea Călărași 1–0, 
Temesvári Ripensia–Gloria Buzău 
1–2, CS Mioveni–Resicabányai CSM 
1–1, Pandurii Lignitul Tg. Jiu–Temes-
vári ASU Poli 0–3, Bukaresti Daco 
Getica–Turris Turnu Măgurele 0–3, 
Bukaresti Rapid–Concordia Chiajna 
3–1, Sportul Snagov–FC Argeș Pitești 
0–3 és Kolozsvári U–Viitorul Pandu-

rii Tg. Jiu 3–0. A rangsor első három 
helyén az UTA, a Turnu Măgurele 
és a Buzău áll egyaránt 6-6 ponttal, 
százszázalékos teljesítménnyel. A 3 
pontos FK Csíkszereda a következő 
fordulóban, szombaton délelőtt 11 
órától Aradon, az éllovas UTA ottho-
nában vendégszerepel. 

D. L.

G ólokban gazdag mérkőzésén 
döntetlennel zárult a román lab-

darúgó 1. Liga alapszakaszának 5. for-
dulója, ezzel a Viitorul és az FC Botoșa-
ni is őrzi veretlenséget a 2019–20-as 

idényben. Labdarúgó 1. Liga, 5. fordu-
ló: FC Viitorul–FC Botoșani 2–2 (1–1), 
gólszerzők Eric de Oliveira (12. perc, 
büntetőből) és Gabriel Iancu (65.), il-
letve Stefan Askovski (27. és 81.). Az 

élmezőnyben: 1. CFR 13 pont, 2-3. Vii-
torul és Jászvásár 11-11, ... 7. Sepsi OSK 
7. A következő fordulóban, szombaton 
este 9 órától Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 
mérkőzés szerepel a programban.

Idegenben nyert az FK következő ellenfele

Döntetlennel zárult a forduló




