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Sűrű program vár az FK Csíkszeredára
A kupasorozatban is érdekeltek a székelyföldi futballcsapatok

• Hét nap alatt, szep-

tember 8. és 14. között
három mérkőzés vár
az FK Csíkszereda
labdarúgócsapatára.
A csíkiak vasárnap
Konstancán játszanak bajnokit, ezt egy
hétközi kupameccs
követi, majd szeptember 14-én a Temesvári
Ripensia érkezik Székelyföldre.

DOBOS LÁSZLÓ
Az FK Csíkszereda a Ceahlăul otthonában győzve jutott be a kupasorozat 4. fordulójába

A

román labdarúgó 2. Liga ötödik fordulójából a szakszövetség elnapolta a Petrolul
Ploieşti–FK Csíkszereda mérkőzést,
a következő napokban azonban sűrű program vár Valentin Suciu edző
legénységére. A program szerint
szeptember 8-án, vasárnap 13.30tól a Konstancai Farul otthonában
vendégszerepel a csíki együttes, a
következő szombaton, szeptember
14-én pedig a Temesvári Ripensia
érkezik Csíkszeredába. E két bajnoki
között Bajkóék kupameccset játszanak Barcarozsnyón.

Legyőzhető kupaellenfél

ellenfelük –, a Fehér megyei Alsógáld együttese ellen lépnek pályára.
Kisorsolták a labdarúgó Román A 2. ligás FK Csíkszereda a 3. ligás
Kupa 4. fordulójának mérkőzéseit. Barcarozsnyó csapatához utazik. A
Az FK Csíkszereda a Barcarozsnyói rozsnyóiaknak eddig két idegenbeli
Olimpic Cetate együttesét kapta el- kupameccsük volt ezen a nyáron:
lenfélnek. A kupasorozat 4. fordu- Négyfaluban 6–1-re, Kézdivásárhelyen pedig 2–1-re győzve jutottak
lójában, a legjobb 32 közé kerülésért
kiírt körben két székelyföldi együt- tovább. Az FK Csíkszereda is idegentes lesz érdekelt, a harmadik székely ben nyerte meg első kupameccsét
gárda, az 1. ligás Sepsiszentgyörgyi a 2019/20-as idényben, múlt héten
Sepsi OSK később, csak a legjobb 32 a Ceahlăul Piatra Neamț otthonáközött kap majd kupaellenfelet. A 3. ban győzött 1–0-ra. A székelyföldi
Ligában szereplő szászrégeniek – a csapatok programja: Alsógáldi CS
bajnokságból ismert egyik csoport- Industria–Szászrégeni Avântul és

Valchar el szeretne menni a Sportklubtól

A

Csíkszeredai Sportklub csatára, a cseh és román állampolgársággal is rendelkező Radim
Valchar közösségi oldalán jelentette be, hogy már nem tagja a kék-fehéreknek. A hokis angol nyelvű bejegyzésében többek között azt írta,
hogy nem akar tovább bizonytalan
életet élni. Szerinte a legnagyobb
probléma, hogy klubja nem fizette

ki a házbért, pedig a szerződésbeli kötelezettségek között szerepel a
házbér kifizetése is. Azt írja, azzal
fenyegették, kirakják bérelt lakásából.
A Sportklub nem reagált hivatalosan a Facebook-bejegyzésre. Hodos
László klubelnök elmondta, hogy
Valcharnak hároméves szerződése
van a Sportklubbal.

Csató-Kovács Imre, a csíki hokicsapat támogatója közösségi oldalán azt írta, hogy a háttérben egy
másik klub ajánlata van. „A román
sportban semmi korrektség nincsen,
aljas módszerekhez fordulnak egyes
csapatok. Egy esetleges kivásárlási
szándékról szerződés alatt lévő játékossal nem lehet tárgyalni. Csak az
adott csapattal” – írta Csató. (D. L.)

Megszakadt a Sepsi OSK veretlensége
E
lszenvedte idénybeli első vereségét a bajnokságban a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, hétfőn este 1–0-ra
kikapott a Bukaresti Dinamótól a labdarúgó 1. Liga 8. fordulójának zárómérkőzésén. Győzelmével a Dinamo

utolérte a háromszékieket a tabellán,
a két csapat egyaránt kilenc ponttal a
8., illetve a 9. helyet foglalja el.
A válogatottak Eb-selejtezős mérkőzései miatt szünet következik a bajnokságban, a Sepsi OSK legközelebb

szeptember 14-én, szombaton 18.30tól a Chindia Târgoviște vendégeként
játszik. Labdarúgó 1. Liga, 8. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Bukaresti Dinamo 0–1 (0–0), gólszerző
Popa (84. perc). (H. B. O.)

FK–Brassó meccs az U16-osoknál
H
étközi fordulót rendeznek ma az
ifj úságiak labdarúgó Elit Ligájában. Az FK Csíkszereda U17-es és U19es csapata nem játszik, a Viitorul Ovidiu elleni mérkőzéseiket elhalasztotta
a Román Labdarúgó-szövetség (FRF).

Az FK Csíkszereda U16-os együttese
ma délelőtt 10 órakor a Brassói Kids
Tâmpa legénységét fogadja a Márton
Áron és a Segítő Mária-gimnázium
mögötti műgyepes pályán. A nézők
belépése ingyenes.

Zöld Péter és Gál Ervin edzők U16os együttese eddig hat mérkőzést játszott, a mérleg négy győzelem és két
döntetlen. A legutóbbi fordulóban a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK otthonában nyertek 2–0-ra. (D. L.)

Barcarozsnyói Olimpic Cetate–FK
Csíkszereda. Az elöl írt csapatok házigazdák. A mérkőzéseket jövő kedden és szerdán, szeptember 10-én
és 11-én rendezik, egységes kezdési
időpont 16.30.

Két csapat veretlen, három
nyeretlen
Öt forduló után a Turnu Măgurele és
a Mioveni veretlen, míg a Călărași, a
Tg. Jiu és a Snagov nyeretlen a román
labdarúgó 2. Ligában, ahol a hétfő
esti mérkőzésen az FC Argeş Pitești

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: PINTI ATTILA
2–1-re győzött a Lignitul Pandurii
Tg. Jiu együttese ellen. A Petrolul
Ploieşti–FK Csíkszereda mérkőzést
november 5-ére halasztották. Az élmezőny: 1. Turnu Măgurele 15 pont,
2. CS Mioveni 13, 3–4. UTA és Gloria
Buzău 12–12, … 16. FK Csíkszereda 4.

Felkészülési mérkőzés
Ma délelőtt 11 órától Sepsi
OSK–FK Csíkszereda felkészülési
mérkőzés helyszíne lesz a sepsiszentgyörgyi stadion.

• RÖVIDEN
Athén után Bodzavásáron futsaloznak
Ma délután 6 órától rendezik meg a 2019–2020-as román teremlabdarúgó-idény első hivatalos mérkőzését, a futsal Szuperkupát, melyen
a bajnok Csíkszeredai Imperial Wet a kupagyőztes Dunărea Călărași
ellen lép pályára. A mérkőzés helyszíne a bodzavásári (Buzău) Romeo
Iamand sportcsarnok, és a nézők belépése ingyenes. A csíkszeredai
együttes múlt hét végén Athénban megnyerte a futsal Bajnokok Ligája
selejtezőinek C jelű csoportját, és továbbjutott a következő körbe. A
csíkiak az Otopeni repülőtérről egyenesen Buzău megyébe utaztak.

Közel 130 csapat az E.on Kinder Kupán
Marosvásárhelyen elkezdődött az ország egyik legrangosabb gyereklabdarúgó tornája, a 13. kiírásához érkezett E.on Kinder Kupa. Az egyhetes
megmérettetésen 127 csapat vesz részt. A Víkendtelep szomszédságában található Sportakadémia pályáin hétfőtől vasárnapig hat korcsoportban rendezik a mérkőzéseket: előbb a 2007-ben, 2009-ben és 2011ben, majd a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben született gyerekekből álló
csapatok lépnek pályára. Az E.on Kinder Kupa idei kiírásának védnöke
Ilie Dumitrescu, a román válogatott korábbi kiválósága, az aranygeneráció tagja, aki jelenleg televíziós szakkommentátorként tevékenykedik.

Ezüstérmes a Barta–Réti páros váltó öttusában
Második helyen végzett, ezüstérmet nyert a Barta Luca–Réti Kamilla
páros váltóban a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokság első napján. Magyarország rendezőként két párost indíthatott.
A versenyben 13 csapat szerepelt. Eredmények, női váltó: 1. Mexikó
(Mayan Oliver, Mariana Arceo) 1338 pont, 2. Magyarország I. csapata
(Réti Kamilla, Barta Luca) 1329, 3. Koreai Köztársaság (Dzsong Mi Na,
Kim Un Dzsu) 1326, … 5. Magyarország II. csapata (Simon Sarolta, Guzi
Blanka) 1303.

