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A z Olt menti település együt-
tesét korábban Liviu Drag-
nea sofőrje, Mădălin Ioniță 

támogatta, jelenleg pedig Valentin 
Dragnea a főtámogatója. Az új, kor-
szerű stadionnal rendelkező együt-
tes az FK Csíkszeredához hasonlóan 
a nyáron jutott fel a másodosztályba, 
de már túl van két edzőváltáson. Az 
idényt Erik Lincarral kezdték, majd 
Florin Bratu következett, jelenleg 
pedig Marius Baciu a Turris vezető-
edzője. A rangsor harmadik helyén 
álló teleormani együttesben egy 
székelyföldi futballista is játszik, a 
székelyudvarhelyi születésű Cătălin 
Savin, aki 2016 és 2018 között az FK 
Csíkszeredát erősítette.

Valentin Suciu, az FK Csíkszere-
da vezetőedzője elmondta: „annak 
ellenére, hogy az edzőváltások rá-
nyomták a bélyeget a Turris játékára, 
a Turnu Măgurele csapatát tapasztalt 

játékosok alkotják, és nem véletlen, 
hogy több fordulón át az első helyen 
álltak. Nyílt mérkőzésre számítunk, 
amelynek végén reméljük, hogy mi le-
szünk a győztesek”. Az FK-nál eltiltott 
játékos nincs, viszont két ifi  játékos, 
Casiadi-Bakó Soma és Simó Csongor 
sérüléssel küszködik. A mérkőzést 
a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a 
Look Plus élőben közvetíti.

Labdarúgó 2. Liga, 15. forduló:  
ma 18 órától FK Csíkszereda–Turris 

Oltul Turnu Măgurele; szombaton 
11 órától Gloria Buzău–Konstancai 
Farul, Bukaresti Metaloglobus–FC 
Argeş Pitești, Dunărea Călăraşi–Re-
sicai CSM, Temesvári Ripensia–Con-
cordia Chiajna, CS Mioveni–Pandurii 
Lignitul Târgu Jiu; 11.30-tól Petrolul 
Ploieşti–Temesvári ASU Poli; vasár-
nap 11.30-tól Sportul Snagov–Buka-
resti Rapid; 14 órától UTA–Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu. A Kolozsvári U 
szabadnapos lesz.

Győzelmi kényszerben az SZFC

Két kiszállás után hazai pályán 
folytatja a bajnokságot a Székelyud-
varhelyi FC, a labdarúgó 3. Liga 11. 
fordulójában, szombaton délután két 
órakor a mezőny egyik legerősebb 
csapatát, a Kolozsvári Sănătateát fo-
gadja a sétatéri stadionban.

Az SZFC legutóbbi négy meccsé-
ből hármat idegenben, egyet pedig 
hazai pályán játszott, egyik talál-

kozóján sem szerzett pontot. Ezért a 
csapat visszacsúszott a táblázat 14. 
helyére. A forró zónából való kilé-
péshez pedig neki kell állni a pontok 
gyűjtögetésének, első lépést pedig a 
Kolozsvári Sănătatea elleni bajnokin 
lehet megtenni.

A középmezőnyben található Ko-
lozs megyei együttes a legutóbbi öt 
meccsén öt pontot gyűjtött, egyelőre 
idegenben jobban szerepel, mint ha-
zai pályán (5, illetve 8 szerzett pont). 
Szerdán este a Román Kupa nyolcad-
döntőjében játszott a Sănătatea, ha-
zai pályán 7–0-ra kapott ki a másod-
osztályos Petrolul Ploiești-től.

„Győzelmi kényszer nyomja a vál-
lunkat, hiszen egy újabb botlással még 
nehezebb helyzetbe kerülhetünk, egy-
re nagyobb lehet a leszakadásunk. Ke-
mény csata lesz, függetlenül attól, hogy 
a kupában hetet kapott, a harmadosz-
tály egyik legjobb csapata a Sănătatea. 
Az elmúlt fordulókban rendre megne-
hezítették a dolgunkat a sérülések és 
az eltiltások, egyszer sem tudtunk a 
legjobb felállásban pályára lépni. Most 
úgy néz ki, teljes a keret, így csak raj-
tunk múlik, hogy hány pontot tartunk 
itthon. Ehhez még az is kell, hogy fel-
javítsuk a helyzetkihasználásunkat” – 
mondta Demény Norbert edző.

Labdarúgó 3. Liga, 5. csoport, 11. 
forduló: pénteken 14 órától Kolozsvári 
CFR II.–Dési Unirea, Tordai Arieșul–
Váradszentmárton; szombaton 14 órá-
tól Lénárdfalva–Szászrégeni Avântul, 
Kudzsiri Metalurgistul–Besztercei Glo-
ria, Nagybányia Minaur–Sellenberki 
Viitorul, Alsógáldi Industria–Zilahi 
SCM, Nagyváradi Luceafărul–Gyula-
fehérvári Unirea, Székelyudvarhelyi 
FC–Kolozsvári Sănătatea.

A mezőny meglepetéscsapatát  fogadják
A bajnokságot nyolc fordulón át vezető Turris látogat Csíkszeredába
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• A volt kormánypárti 
elnök Liviu Dragnea 
fiának, Valentin Drag-
neának a támogatását 
élvező Turris Oltul 
Turnu Măgurele együt-
tesét fogadja ma este 6 
órától az FK Csíkszere-
da a román labdarúgó 
2. Ligában.

Ciorogârlán játszik a Vasas Femina
Idegenben, a Bukaresti Fair Play vendégeként játszik bajnoki mérkőzést a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina a női labdarúgó 1. Liga 8. fordulójában. 
A mérkőzést vasárnap 11 órától a ciorogârlai sportbázison rendezik. A Fair 
Play jelenleg a 9. helyen áll a táblázaton, két győzelmet aratott az idény-
ben, a legutóbbi fordulóban 1–0-ra nyert a Konstancai Selena otthonában, 
míg az első játéknapon 4–3-ra verte a sereghajtó CSS Târgoviștét. A Vasas 
jelenleg a 4. helyen áll, és egyértelműen a győzelemre van szüksége ahhoz, 
hogy tartsa a lépést az élmezőnnyel. A 2. Ligában a Vasas II. Románvásárra 
látogat, míg a harmadosztályban az FK Csíkszereda Galaci Universitatea 
II.-t fogadja, mindkét találkozó vasárnap 11 órakor kezdődik. Női labdarúgó 
1. Liga, 8. forduló: szombaton 11 órától Galaci Universitatea–Alexandriai Uni-
versitatea, vasárnap 11 órától CSS Târgoviște–Nagybányai Independența, 
Luceafărul Filiași–Kolozsvári Olimpia, Bukaresti Fair Play–Székelyudvarhe-
lyi Vasas Femina, Aradi Piroș–Konstancai Selena, Borgóprundi Heniu–Kis-
becskereki Fortuna.

Nyolc között a Petrolul
Gólzáporos mérkőzésen jutott a labdarúgó Román Kupa legjobb nyolc 
együttese közé a másodosztályban szereplő Petrolul Ploieşti együttese, a 
kőolajiparosok csapata hetet lőtt a harmadosztályban szereplő Kolozsvári 
Sănătateának. Labdarúgó Román Kupa, nyolcaddöntő: Kolozsvári Sănăta-
tea–Petrolul Ploieşti 0–7 (0–3), gólszerzők Younes (16.), Gavrilă (23., 44., 
62.), Marinescu (78.), Blănaru (80.), Arnăutu (84.); Foresta–Dinamo 0–4 
(0–1), gólszerzők Grigore (9.), Perovic (62., 87.), Moldoveanu (70.); Metalul 
Buzău–Jászvásári Poli 0–3 (0–1), gólszerzők Popadiuc (20.), Horsia (49.), 
Hatiegan (81.). A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Astra Giurgiu és az FC 
Voluntari–Craiovai U összecsapások lapzárta után fejeződtek be. Korábban 
az FC Hermannstadt, az FCSB és az Academica Clinceni jutott tovább.

• RÖVIDEN 

V asárnaptól keddig a férfi  aszta-
litenisz Szuperliga őszi idényé-

nek teremtornáját Székelyudvarhe-
lyen rendezik. A helyi ISK-SZAK saját 
közönsége előtt gyűjtheti a pontokat. 
Az együttes célja, a tabella felső felé-
ben, az első négy között zárjon.

A városi sportcsarnokban mérkőzik 
meg az élvonal nyolc gárdája, az utóbbi 
idényekben a versenyt Buzăuban ren-
dezték, sportdiplomáciai siker, hogy 
ezúttal Udvarhelyre tették át a megmé-
rettetést. Az ISK-SZAK a Sebastian Lo-

so, Cservik Krisztián, György Szilárd, 
Lucian Filimon és Tamás Szabolcs ösz-
szeállításban áll majd asztalhoz.

„Évről-évre nagyon erős lett a 
mezőny, mindenkinél játszik nagyon 
jó képességű idegenlégiós. Nekünk 
nagyon jó, hogy itthoni környezet-
ben szerepelhetünk. Ezt meg is kell 
ragadnunk, minél több mérkőzést 
megnyernünk, hiszen a célkitűzé-
sünk a rájátszás felső házába való 
bekerülés, azaz az első négy hely 
valamelyikének megszerzése az 

alapszakaszban” – mondta el György 
István, az udvarhelyi klub edzője.

A Székelyudvarhelyi ISK-SZAK 
mérkőzései a teremtornán: vasárnap 
10 órától a CS TT Câmpulunggal, 17 
órától a CS U Craiovával, hétfőn 10 
órától a CS Pristavu Câmpulunggal, 
12.30-tól a CS Mioveni-el, kedden 9 
órától a CSM Slatinával, 12 órától a 
Konstancai TT-vel.

A találkozókra a belépés díjtalan.

Józsa Csongor

A férfi  kézilabda Román Kupa el-
ső körében már nagyon nehéz 

feladatot kapott a Székelyudvarhe-
lyi Szejke SK. Szombaton 18 órakor a 
városi sportcsarnokban a Bölények 
Ligájának évek óta meghatározó csa-
patát, a kupában címvédő Temesvári 
Polit fogadja.

Az 1947-ben alapított Poli kétszer 
nyert bajnokságot, 1956-ban (amikor 
még tizenegyen játszották a kézilab-

dát), illetve 1991-ben. Kétszer nyert 
Román Kupát, 1986 után az előző 
idényben.

A Béga-parti együttes idén vissza-
tért Európába is, az EHF Kupa selejte-
zőjének második körében egy góllal 
maradt alul a görög Olimpiakosszal 
szembeni páros mérkőzésen.

A Szejke elleni kupameccsre pe-
dig a Bukaresti CSM elleni ranga-
dóval hangolt a temesvári gárda, 

szerdán este 27–26-ra győzött. A Bö-
lények Ligájában jelenleg a 10. he-
lyen található, az eddig lejátszott hét 
meccsén nyolc pontot gyűjtött.

A Szejke SK két hete játszott utol-
jára tétmérkőzést, a másodosztály C 
csoportjának rangadóján simán le-
győzte a Tordai Potaissa II.-t, így to-
vábbra is tökéletes mutatóval vezeti 
szériáját.

Z. T.

Neves ellenféllel kupacsatázik a Szejke SK

Udvarhelyre jön az asztaliteniszezők krémje

Hazai pályán veretlen az FK Csíkszereda. Tovább folytatnák ezt a jó sorozatot   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




