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13.30 Országúti kerékpár, La Vuelta, Spanyolország (Eurosport 1)
14.30 Sznúker, mestertorna, Sanghaj, Kína (Eurosport 2)
18.00 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Râmnicu Vâlcea–Nagydisznód (TVR 1)
18.15 Férfi röplabda, Eb: Portugália–Olaszország (Telekom Sport 3)
21.15 Férfi kézilabda, BL: Schaffhausen–Dinamo 
        (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
21.45 Férfi röplabda, Eb: Románia–Franciaország (Telekom Sport 3)

• 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

S zerdán délben sajtótájékoz-
tatót tartott a Székelyud-
varhelyi SZAK-ISK. György 

István edző-játékos elmondta, a 
felkészülést két hónappal ezelőtt 
kezdték el, a hét végén Spanyolor-
szágban, az ETTU Kupa első köré-
ben szerepelnek. Az A csoportban 
a házigazda Universidad de Burgos 
mellett két ukrán klub, a Fortune 
Kijev és az Omis Harkov, valamint 

a luxemburgi DT Bridel lesznek az 
ellenfelek. Az első két helyezett jut 
tovább.

„Ez lesz a második idényünk az 
európai kupában. Ezúttal már ta-
pasztaltabbak vagyunk, úgy érzem, 
a fi úk jó formában vannak. Óriási 
dolog lenne elcsípni az első két hely 
valamelyikét, egyben ez nem lehe-
tetlen feladat. A Szuperliga novem-
ber elején kezdődik, ott az alapsza-

kaszt az első négy között zárnánk, 
hogy a felsőházi rájátszásban a do-
bogóért harcolhassunk. Ezenkívül 
két csapatunk indul a 3. Ligában, 
ők mind az utánpótlás-korosztályú 
játékosainkból tevődnek össze” – 
foglalta össze a klub idei célkitűzé-
seit az udvarhelyi együttes edző-já-
tékosa.

Hozzátette, a SZAK-ISK idei költ-
ségvetése 500 ezer lej, ennek tíz 

százalékát Hargita Megye Tanácsá-
tól kapják pályázat útján. György 
kiemelte az alelnök Bíró Barna Bo-
tond hozzáállását, ez erkölcsileg 
sokat jelent, lendületet ad. A négy 
nyertes pályázatból felszerelésekre, 
szállásokra, nevezési díjakra és fo-
gyóanyagokra költhetnek.

Az alelnök felvázolta, a megyei 
tanács idén megemelte a sportra 
pályázható összeget 650 ezer lejre. 

Így sem volt elégséges a pénz, hi-
szen 1 millió 100 ezer lejre adtak le 
igénylést a sportklubok. „A sport-
tal azért foglalkozom többet, mert 
követendő példaképeket ad, egy 
olyan közös nyelvezete van, ame-
lyet mindenki megért, illetve fair 
playre nevel. Persze nem utolsósor-
ban Székelyföld nevét viszik szerte-
szét, ahogy itt az asztaliteniszezők 
a nemzetközi kupában szerepel-
nek” – mondta.

Az udvarhelyiek a György Szi-
lárd, Sánduly Levente, Tamás Sza-
bolcs, Sebastian Loso és Cservik 
Krisztián összeállítással utaznak 
el Spanyolországba. Utóbbi játékos 
Felvidékről származik, harmadik 
szezonját kezdi az udvarhelyi klub-
nál: „Erősebbek vagyunk, mint 
tavaly. Biztos, hogy az európai el-
lenfelek sem lesznek gyengék. A 
maximumot akarjuk kihozni, majd 
elválik, mire lesz elégséges.”

Az ETTU Kupa meccseit ezen a 
hétvégén, szombaton és vasárnap 
rendezik.

Európában kezdik az idényt
Spanyolországban adogat a SZAK-ISK
• Nemzetközi po-
rondon indítja a 
2019–2020-as idényt 
a Székelyudvarhelyi 
SZAK-ISK férfi asz-
talitenisz-csapata. A 
következő körbe való 
továbbjutás óriási 
eredmény lenne. A 
honi bajnokságban 
a felsőházi rájátszás 
elérése a célkitűzés.

Hosszabbításban jutott tovább az FK
A labdarúgó Román Kupa negyedik fordulójában a 3. ligás Barcarozsnyói 
Olimpic Cetate vendége volt tegnap késő délután az FK Csíkszereda. A 
brassói kiszálláson is nagyon megdolgozott az FK a továbbjutásért. A 
csíkiak hiába alakítottak ki számtalan helyzetet, csak a hosszabbítás-
ban dőlt el a továbbjutó kiléte. A győztes gól a 117. percben született, a 
csereként beállt Kálmán Szilárd távoli lövése kötött ki a kapuban. A leg-
jobb 32 párosításait csütörtökön délben sorsolják ki. Labdarúgó Román 
Kupa, 4. forduló: Barcarozsnyó–FK Csíkszereda 0–1  – hosszabbítás 
után, gólszerző Kálmán Szilárd (117.).

Foci és véradási kampány
Közös véradási kampányt hirdetett a Futball Klub Csíkszereda és a 
Hargita Megyei Vérközpont. Az FK Csíkszereda elnöke, Szondy Zol-
tán felhívást intéz a futballszurkolók felé, hogy amennyiben tehetik, 
jelentkezzenek véradásra a Hargita Megyei Vérközpontban. A következő 
hazai mérkőzésre szeptember 14-én, szombaton  kerül sor, az ellenfél a 
Temesvári Ripensia lesz. A véradók erre a mérkőzésre ingyenes belépőt 
kapnak, ráadásul a meccs után a klub egy ebédre is vendégül látja őket.

Két hokimeccs Karcfalván
Ma és holnap 18.30-tól Sapientia U23–Bukaresti Steaua jégkorong-
mérkőzéseket rendeznek Csíkkarcfalván. A találkozók a román felnőtt 
hokibajnokság alapszakaszába számítanak.

• RÖVIDEN 

A Kolozsvári CFR elküldte az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetséghez 

(UEFA) azoknak a játékosoknak a 
listáját, akik játszanak majd a jövő 
héten kezdődő Európa Liga csoport-
körében. Dan Petrescu vezetőedző ki-
lenc játékost kénytelen volt kihagyni 
az „európai keretből”, többek között 
az ideiglenesen visszavonult George 
Țucudeant és a sérült Paulo Vinici-
ust. Mellettük Cosmin Vîtcă, Andrei 
Mureşan, Valentin Costache, Michael 
Pereira, Yacouba Sylla, Cătălin Itu és 
Sebastian Mailat sem kapott helyet a 
listán.

Mint ismert, a kolozsvári együttes 
az Európa Liga E csoportjába kapott 
besorolást, a BL-selejtezőben koráb-
bi ellenfele, a skót Celtic Glasgow, 
az olasz Lazio és a francia Rennes 
mellé. A CFR hazai pályán kezdi a 
csoportkört, szeptember 19-én, csü-
törtökön 19.55-től a legerősebbnek 
tartott ellenféllel, a Lazio Rómával 
mérkőzik meg Kolozsváron.

Addig azonban Dan Petrescu 
legénysége lejátszik egy bajnoki 
meccset, pénteken 21 órakor az FC 
Voluntari-t fogadja az 1. Liga 9. for-
dulójában.

A Kolozsvári CFR kerete az Eu-
rópa Liga csoportkörében: kapusok 
Giedrius Arlauskis, Jesus Fernandez; 
hátvédek Alexandru Paşcanu, And-
rei Burcă, Răzvan Horj, Mateo Su-
sic, Kevin Boli, Mihai Butean, Mario 
Camora, Ionuţ Peteleu, Mike Cestor; 
középpályások Luis Aurelio, Adri-
an Păun, Damjan Djokovic, Ciprian 
Deac, Juan Culio, Cătălin Golofca, 
Ovidiu Hoban, Mihai Bordeianu; tá-
madók Billel Omrani, Mario Rondon, 
Lacina Traore.

Horváth Bálint Ottó

A z előzetesen kiadott időpontok-
hoz képest változtak a sepsi-

szentgyörgyi Gáll Lajos Futókör által 
őszre tervezett versenyek időpontjai. 
Így a tizedik Sugás Futásra szeptem-
ber 28-án, a hagyományos Szent-
györgy Félmaratonra pedig október 
19-én kerül sor.

A szeptember 28-ai Sugás Futás 
rajtja 10 órakor lesz a Tamási Áron 
Színház előtt, feliratkozni a vetél-
kedő napján reggel 9 órától a hely-
színen lehet. A tervezett útvonal: 
színház (rajt)–Kossuth Lajos ut-
ca–Sólyom utca–Kálvin tér–Borvíz 
utca–sugásfürdői cél (a sífelvonó 
előtt). A nevezési díj 30 lej, minden 

célbaérkező feliratos pólót és em-
lékérmet kap, továbbá díjazzák a 
négy korosztály (19 év alatt, 19–34, 
35–49 év között és 50 év felett) do-
bogósait is.

A megmérettetés jó edzési lehe-
tőség azoknak, akik október 19-én 
indulnának a Szentgyörgy Félmara-
ton tizenhetedik kiírásán is. A nagy 
érdeklődésnek örvendő esemény 
egy új útvonalon, Sepsiszentgyörgy 
központjában zajlik. A viadalon 
egyéniben és a háromfős váltó tag-
jaként lehet jelentkezni. A félmara-
ton 10 órakor rajtol, 10.30-tól pedig 
a gyerekeknek rendeznek mikroma-
ratont. A félmaraton korosztályai: 

12–15, 16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 
50–59 év között és 60 év fölött (nők 
és férfi ak egyaránt).

A versenyre a my-run.ro inter-
netes oldalon lehet jelentkezni ok-
tóber 15-éig, vagy a verseny napján 
8–9.45 óra között a Szabadság téren 
felállított titkárságon. A nevezési díj 
a félmaratonra 50, a mikromaraton-
ra pedig 5 lej. Az esemény szervezői 
díjazzák a nyílt verseny és a váltók 
első három helyezettjét, valamint 
a korosztályok legjobbjait. További 
információkért hívják a 0746 012 526-
os telefonszámot – közölte Csutak 
Tamás főszervező.

Dobos László

EL: kilenc játékos kikerült a CFR keretéből

Futóversenyek Sepsiszentgyörgyön




