
Harmincegy település ifjúsági focistái 
csapnak össze a Falvak Kupájában
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H argita megyéből 31 együttes 
jelentkezett a Falvak Kupá-
ja labdarúgótornára: 21 az 

udvarhelyi körzetből és 10 a csíki 
zónából. Tavaly 19 falu képviselő-
je vett részt, a megyei döntőt pedig 
Zetelaka nyerte.

A vetélkedőn a 2007. január 1. 
után született fi úk vehetnek részt, 
de minden csapatban pályára lép-
het két U15-ös (2005-ös születésű 
vagy kisebb) lány is. A Falvak Ku-
páján 8+1-es felállásban játszanak a 
csapatok a két tizenhatos között ki-
alakított pályán. A mérkőzések 2x15 
percesek, és minden csapatban csak 
olyan gyerekek léphetnek pályára, 
akiknek lakcíme az adott település-

re szól, ezt iskolai ellenőrzővel és a 
születési bizonyítvány másolatával 
kell igazolni. Leigazolt játékosok is 
szerepelhetnek a tornán.

Az udvarhelyi és a csíki térség-
ben nagy népszerűségnek örvend a 
rendezvény, olyan jelentkező is van, 
akinek nem volt kötelező indítania 
csapatot, de mégis benevezett, mint 
például Homoródszentpál. A Hargi-

ta megyei 4. és 5. Ligában szereplő 
csapatoknak kötelező vagy egy ifj ú-
sági csapatot indítaniuk valamelyik 
megyei bajnokságban, vagy bene-
vezniük a Falvak Kupájába. Ez utób-
bira nem szükséges a leigazolás.

Az első fordulót jövő hét végén 
rendezik, további részletek a Har-
gita Megyei Labdarúgó Egyesület 
honlapján találhatók.

Csoportbeosztás

Udvarhelyi körzet, 1. csoport : 
Szentábrahám, Gagy és Alsóboldog-
falva. 2. csoport : Nagyboldogfalva, 
Bögöz és Agyagfalva. 3. csoport: 
Kobátfalva, Siménfalva és Malom-
falva. 4. csoport: Korond, Parajd 
és Farkaslaka. 5. csoport:  Felsőbol-
dogfalva, Farcád és Homoródszent-

pál. 6. csoport: Lövéte, Bogárfalva, 
Fenyéd. 7. csoport: Zetelaka, Zete-
váralja és Varság.

Csíki körzet. 1. csoport : Csík-
szentgyörgy, Gyimesfelsőlok és 
Gyimesbükk. 2. csoport : Tusnád 
község, Tusnádfürdő és Lázár-
falva. 3. csoport:  Csíkszentimre, 
Csíkszentkirály, Kozmás és Csík-
szentmárton.

Hamarosan kezdődik a Falvak Kupája
Rekordszámú csapat az U13-as együttesek megyei vetélkedőjén
• Nagy népszerűség-
nek örvend Hargita 
megyében az U13-as 
csapatok számára 
kiírt, Falvak Kupájával 
díjazott labdarúgó-
torna, amelyre vidéki 
települések képviselői 
nevezhettek be.

V ereséggel mutatkozott be a 
2021-es, magyar–szlovén ren-

dezésű ifj úsági, U21-es korosztályú 
labdarúgó Európa-bajnokság selej-
tezőjében a román válogatott, ked-
den este 2–1-re kikapott Dániában. 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
csapata kétgólos hátrányba került, a 
hajrában Florinel Coman találatával 
szépített, majd a hosszabbításban 
az FCSB játékosának megvolt a le-
hetősége az egyenlítésre is, de tizen-
egyest hibázott.

A nyári olaszországi Európa-baj-
nokságon elődöntőig jutott Románia 
október 10-én Ukrajna ellen hazai 
pályán folytatja a selejtezőt. A cso-
portban még Finnország, Észak-Ír-
ország és Málta található. A kilenc 
selejtezőcsoportból az első helyezet-
tek és a legjobb második biztosítja 
be helyét a kontinenstornára, a többi 
második pedig pótselejtezőt játszik. 
A két házigazda, Magyarország és 
Szlovénia alanyi jogon vesz részt a 
két év múlva rendezendő Eb-n, ame-

lyen először szerepel majd tizenhat 
válogatott.

Labdarúgó U21-es Eb-selejtező, 
8-as csoport, 1. forduló: Dánia–Ro-
mánia 2–1 (1–0), gólszerzők Olsen 
(3., 55.), illetve Coman (80.). Románia: 
Aioani – Raţiu (Velisar, 66.), Paşcanu, 
Dima (Chindriş, 66.), Boboc – Olaru, 
Băluţă, Dragomir (Ciobanu, 51.), Co-
man, Drăguş (Dobre, 66.) – Petre 
(Ganea, 72.). Szövetségi kapitány: Mi-
rel Rădoi.

Horváth Bálint Ottó

Csak bő két hét múlva játszik az Imperial
Lejátszották a 2019–2020-as román teremlabdarúgó 1. Liga alapszaka-
szának második mérkőzését, kedden este a galaciak egy góllal nyertek 
Temesváron. Teremlabdarúgó 1. Liga, 1. forduló: Temesvári Informati-
ca–Galaci United 3–4 (2–2). Egy korábbi mérkőzésen: Dunărea Călărași–
Csíkszeredai Imperial Wet 1–2. A Kolozsvári Clujana–FK Székelyudvar-
hely találkozót elhalasztották, a Dévai Autobergamo pedig szabadnapos 
volt. A következő fordulóban (szeptember 15–17.): vasárnap 18 órától 
Dévai Autobergamo–Kolozsvári Clujana; hétfőn 18 órától Futsal Klub 
Székelyudvarhely–Temesvári Informatica; kedden 18 órától Galaci 
United–Dunărea Călărași. Az Imperial Wet szabadnapos lesz, a harmadik 
fordulóban, szeptember végén a Galaci United együttesét fogadja.

• RÖVIDEN Vereséggel kezdte a selejtezőt a válogatott
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