
A nyitóforduló programja 

A teremlabdarúgó 1. Liga 
1. fordulójának (szeptember 7.) 
párosítása:

• Dunărea Călărași–
Csíkszeredai Imperial Wet

• Temesvári Informatica–
Galaci United

• Kolozsvári Clujana–
FK Székelyudvarhely.

A Dévai Autobergamo szabad-
napos.

Számottevő az erdélyi képviselet. 
A székelyudvarhelyi csapat a 
kezdetektől jelen van az élvonalban

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

2019.  AUGUSZTUS 14–15. ,  SZERDA–CSÜTÖRTÖK S P OR T 7#teremlabdarúgás  #biatlon

SZERDA

18.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Cincinnati (Digi 2, Digi 4, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Európai Szuperkupa: Liverpool–Chelsea 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

CSÜTÖRTÖK

13.00 Hegymászás, világbajnokság, Hacsiodzsi, Japán (Eurosport 2)
18.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Cincinnati 
           (Digi Sport 2, Digi Sport 4, Look Plus)
20.00 Labdarúgás, Európa Liga: Mlada Boleslav–FCSB (Pro TV)
21.00 Labdarúgás, Európa Liga: AEK Athén–Craiova (Look Sport)

• 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  

JÓZSA CSONGOR

A Csíkszeredai Imperial Wet, 
a Galaci United, a Dunărea 
Călărași, a Dévai Autober-

gamo, az FK Székelyudvarhely, a 
Temesvári Informatica és a Kolozs-
vári Clujana. Ezen hét csapat alkot-
ja a futsal élvonalat a 2019–2020-as 
idényben.

A tavalyi mezőnyhöz képest ez 
három együttessel kevesebb. Nem 
nevezett az első osztályba a két fel-
jutott gárda, a Marosvásárhelyi VSK 
és a Kézdivásárhelyi SE, ahogy a 
másodosztályba kérte az indulást 
a Jászvásári Poli és a Gloria Buzău 
is. A kolozsváriak, bár búcsúztak az 
élvonaltól, a szakszövetség vissza-
fogadta őket.

Alapszakasz és rájátszás

Nem volt egyszerű, hogy ekkora 
létszámmal olyan versenykiírást 
találjanak, hogy meglegyen a 
minimális meccsszám, bajnokot 
tudjanak hirdetni. Abban megálla-
podtak, hogy lesz alapszakasz és 
rájátszás. Előbbit ebben a naptári 
évben letudják egy oda-visszavágó-
val. Ezt követően az első négy he-

lyezett a felsőházi-, a többi három 
az alsóházi rájátszásban folytatja.

A felsőháziak a helyezések alap-
ján 3, 2, 1, 0 pontot visznek ma-
gukkal, itt pedig mindenki játszik 
mindenkivel egy oda-visszavágót. 
Ezt követően a rangsor első és ne-

gyedik pozíciójában záró gárda az 
egyik, a második és a harmadik he-
lyezett pedig a másik elődöntőben 
csap össze. Itt a párharcok az egyik 
fél második győzelméig tartanak. A 
győztesek a fi nálét játsszák – amely 
az egyik fél három diadaláig tart –, 

a vesztesek pedig a kisdöntőben (itt 
oda-visszavágó lesz) küzdenek meg 
az érmekért.

Az 1. Liga szeptember 7-én kez-
dődik, pár nappal azelőtt, 3-án 
Buzăuban rendezik a Szuperku-
pa-döntőt, melyen a címvédő, a 
Csíkszeredai Imperial Wet és a 
Román Kupa-győztes, a Dunărea 
Călărași csap össze.

A csapatvezetők jelenlétében ki-
sorsolták az alapszakasz menetét is, 
a nyitófordulóban a csíkszeredaiak 
újból a Călărași-sal néznek farkas-
szemet, míg a Futsal Klub Székely-

udvarhely idegenben, Kolozsváron 
kezd.

Székely csoport 
a másodosztályban

Nem csak az élvonal együttesei tar-
tottak megbeszélést, a 2. Ligába be-
nevező klubok képviselői is egyez-
tettek. Ide tizenegy klub nevezett, a 
szakbizottság két csoportot alakított 
ki. Az egyikbe szinte teljesen székely 
csapatok kerültek: a Gyergyószent-
miklósi Inter, a Gyergyóremetei Ke-
reszthegy, a Marosvásárhelyi VSK, 
a Korondi Junior, a Kézdivásárhelyi 
SE és a Dévai West kapott besoro-
lást. A 2. Liga küzdelmei szeptember 
21-én kezdődnek.

Vékony lesz  a futsal 1. Liga
Mindössze tizennyolc klub az első- és másodosztályban
• A tervezett tíz helyett csupán hét klubbal indul a román teremlabda-
rúgó 1. Liga soron következő idénye. A csapatvezetők elfogadták a ver-
senykiírást, mi pedig nyugodtan nevezhetjük erdélyi bajnokságnak is az 
élvonalat, öt gárda székhelye ugyanis itt található. Szeptember elején 
rajtol a pontgyűjtés.

Extraligás ellenfelekkel készül a Brassó
Az Erste Liga-negyeddöntős és román bajnoki címvédő Brassói 
Corona jégkorong együttese augusztus 15. és 17. között Gyetván 
vesz részt egy négycsapatos tornán. A kék-sárgák csütörtö-
kön Szlovákia U20-as válogatottja ellen kezdik az eseményt, a 
következő napon a házigazdával (HC07 Detva) csapnak össze, 
míg szombaton egy másik szlovák Extraliga-együttes, a Liptó-
szentmiklós (MHK 32 Liptovsky Mikulás) vár rájuk. A 2019–20-as 
jégkorong Erste Liga küzdelmei szeptember 13-án kezdődnek, a 
Brassó a nyitómérkőzésen a Budapesti a Schiller-Vasas HC együt-
tesét fogadja.

• RÖVIDEN 

H árom ezüst- és egy bronzérmet 
szereztek Csíkszeredai képvise-

lői az új biatlonidény első versenyén, a 
nyári sírolleres országos bajnokságon.

Fenn a Bucegi-hegységben, a 
Cheile Grădiștei sportbázison tar-
tották meg a Nagyboldogasszony 
ünnepét megelőző napokon a román 
sírolleres biatlonbajnokságot. A há-
romnapos vetélkedőn a szupersprint, 
a sprint és az üldöző próbákban mér-

ték össze felkészültségüket Románia 
ifj úsági és felnőtt sílövői.

A felnőttek versenyén Hajdú Tí-
mea (Csíkszeredai Sportklub) egy 4. 
és két 5. helyezéssel zárt, Gegő Hunor 
(VSK Csíkszereda) a 6., 7. és 8. helye-
ken végzett, míg Koncsag Tamás (VSK 
Csíkszereda) két 9. és egy 10. helye-
zéssel zárta a nyári bajnokságot.

Az ifj úságiak versenyén tíz sportoló 
képviselte a Csíkszeredai ISK-t. Íme, a 

helyezések: Váncsa Szilvia – egy 2. és 
két 4. hely; András Vivien Bernadett 
– egy 3. és egy 5. hely; Csutak Andrea 
– két 6. és egy 4. hely; Vass Barbara – 
két 8. és egy 7. hely; Ladó Kincső – egy 
5. és két 9. hely; Borbély Blanka – 6., 
10. és 13. hely; Becze Ágota 11., 14. és 
16. hely; illetve Kovács Tamás – egy 2. 
és két 4. hely; Kovács Zalán – két 7. és 
egy 9. hely; Sólyom Balázs – 7., 12. és 
14. hely. (D. L.)

Elkezdődött a biatlonidény

N em volt ellenfelük, nagyon si-
mán tudta le a serdülő korosz-

tályban kiírt csapatversenyt a szé-
kelyudvarhelyi és marosvásárhelyi 
szabadfogású birkózókból álló közös 
együttes. Az elmúlt hétvégén Maros-
vásárhelyen rendezték a 15-17 éves 
korosztály, azaz a serdülők országos 
csapatbajnokságát. A szakszövet-
ség igencsak rossz időpontra írta ki 
a fi nálét, hiszen a sportolók éppen 
vakációznak, így nem is csoda, hogy 

csupán négy együttes jelent meg sza-
badfogásban. A Székelyudvarhelyi 
ISK és a Marosvásárhelyi ISK ebben 
az évben megállapodást kötött, mely 
alapján közös csapattal neveznek – 
ezt a versenyszabályzat megengedi. 
A Katona László, Bodrogi Csaba, Ba-
lázs Imre, Fazakas Csaba és Gyarmati 
Ferenc által irányított fi atalok egya-
ránt 9–1-re múlták felül a CSS Târgo-
viște és a Resicabányai ISK gárdáit, 
ez a két diadal pedig azt jelentette, 

hogy ők lettek az idei aranyérme-
sek. A közös együttes tagjai: Márton 
Hunor (45 kg-os súlycsoport), Balázs 
Ottó (48 kg), Pál Zsolt (51 kg), Kaff ai 
Botond (55 kg), Gombos Erik (60 kg), 
Beke András (60 kg), Alex Matea (65 
kg), Csíki Ervin (71 kg), Biró Krisztián 
(80 kg), Adonis Bucur (80 kg), Alber-
to Tănase (92 kg) és Alex Monai (110 
kg). Legközelebb szeptember elején 
lép szőnyegre újból az udvarhelyi-vá-
sárhelyi alakulat. (J. Cs.)

A székely birkózók országos bajnokok




