
2019.  NOVEMBER 8–10.,  PÉNTEK–VASÁRNAP S P OR T 9#2. Liga  #labdarúgás

DOBOS LÁSZLÓ,  ZÁTYI TIBOR

M inimális, 1–0-s vereséget 
szenvedett szerdán délután 
Ploiești-en az FK Csíksze-

reda, de a székelyföldi együttes játé-
ka helyenként biztató volt, a csíkiak 
gólhelyzeteket alakítottak ki, így 
van remény arra, hogy Temesváron 
is egyenlő ellenfelei legyenek a házi-
gazdáknak. Valentin Suciunak, az FK 
Csíkszereda vezetőedzőjének a kezdő 
tizenegy összeállításakor nehezíti a 
dolgát, hogy nem számíthat a közép-
hátvéd Csonka Bonifácra, akit a Pet-
rolul elleni meccs végén kiállítottak.

A Temesvári ASU Poli 2012-ben 
alakult, a megyeiből menetleve jutott 
fel a másodosztályba, a szurkolók 
többsége ezt az együttest tartja a 2012-
ben csődbe ment, majd megszűnt le-
gendás Temesvári Poli utódjának.

Pontot szerzett Kolozsváron 
az UTA

Újabb két mérkőzést pótoltak a ro-
mán labdarúgó 2. Ligában: a 6. 
fordulóból elhalasztott Kolozsvári 
U–UTA és a 11. fordulóból elnapolt 
FC Argeş–Resica találkozót. Ered-

mények: Kolozsvári U–UTA 1–1, FC 
Argeş Pitești–Resicabányai MSC 3–2.

2. Liga, 16. forduló: ma 18.30-tól 
Turris Oltul Turnu Măgurele–Temesvá-
ri Ripensia; szombaton 11 órától Kons-
tancai Farul–Pandurii Lignitul Tg. Jiu, 
Concordia Chiajna–Sportul Snagov, 
Resicai MSC–Petrolul Ploieşti, Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu –Dunărea Călăraşi, 
Gloria Buzău–Bukaresti Metaloglobus, 
14 órától Temesvári Poli–FK Csíkszere-
da, 15 órától FC Argeş–UTA; vasárnap 
12 órától Bukaresti Rapid–Kolozsvári 
U. A CS Mioveni szabadnapos lesz, 
mert a Bukaresti Daco-Getica visszalé-
pett a bajnokságból. 

Gyulafehérváron kapaszkodna 
a Székelyudvarhelyi FC

A kiesés elkerüléséért folytatott harc-
ban érdekelt csapattal találkozik a 
Székelyudvarhelyi FC a labdarúgó 
3. Liga 12. fordulójában, pénteken 14 
órától a Gyulafehérvári Unirea ven-
dége lesz a 18 000 férőhelyes Cetate 
Stadionban.

A szebb napokat is megélt, 1924-
ben alapított gyulafehérvári csapat 
hazai pályán nagyon erősnek szá-
mít, eddig szerzett 12 pontjából 11-et 
otthon gyűjtött be. Öt mérkőzésén 
csupán két gólt kapott, Besztercét, 
Váradszentmártont és Alsógáldot 
legyőzte, míg Tordával és Kudzsirral 
döntetlent játszott. Idegenben vi-
szont nem vitézkedik, csak Lénárd-
falván szerzett pontot, a többi öt ta-
lálkozóján alulmaradt, jelenleg a 12. 
helyet foglalja el a táblázaton.

Az SZFC teljesítménye a jó 
idénykezdet után visszaesett, leg-
utóbbi négy kiszállásán pontot és 
gólt sem szerzett, emiatt jelentős 
hátrányba került a bennmaradá-

sért folytatott harcban, Gyulafe-
hérvár előnye öt pont.

„Remélem, a játékosok rájöttek, 
hogy a helyzet kezd vészessé válni. 
Egy ilyen keretnek nem szabadna 
csak hét pontja legyen. A játékosoké 
a feladat, hogy javítsanak rajta, mi-
vel ők vannak a pályán, nem az edző. 
Gyulafehérváron vannak páran, akik 
a másodosztályban is játszottak, ha-
zai pályán nagyon jók, a támadóso-
ruk pedig jó képességű játékosokból 
áll. Nagyon negatív hangulatú csa-
patot vettem át, nem értem, hogy ez 
miért volt, hiszen a csapat mindent 
megkap a vezetőségtől. A hangulat 
javításán dolgoztunk egész héten, 
és remélem, hogy jó eredménnyel 

jövünk haza Gyulafehérvárról. 
Négy forduló van még idén, olyan 
csapatokkal játszunk, amelyek a 
közelünkben vannak a táblázaton, 
megpróbáljuk a lehető legtöbb pon-
tot megszerezni” – mondta Mészáros 
Alpár, az SZFC edzője.

Labdarúgó 5. Liga, 5. csoport, 12. 
forduló: pénteken 14 órától Dési Uni-
rea–Kolozsvári Sănătatea, Gyulafe-
hérvári Unirea–Székelyudvarhelyi 
FC, Zilahi SCM–Nagyváradi Luceafă-
rul, Sellenberki Viitorul–Alsógáldi 
Industria, Besztercei Gloria–Nagybá-
nyai Minaur, Szászrégeni Avântul–
Kudzsiri Metalurgistul, Váradszent-
márton–Lénárdfalva, Kolozsvári 
CFR II.–Tordai Arieșul.

F ontos mérkőzést játszik va-
sárnap délelőtt 11 órától az FK 

Csíkszereda a női labdarúgó Román 
Kupa 2. fordulójában. A csíki lányok 
a Neamț megyei Vulpițele Galbene 
Roman csapatát fogadják.

Románvásár csapata, a Sárga Ró-
kácskák (Vulpițele Galbene) a 2. Ligá-
ban szerepel, jelenleg a 2. helyen áll, 
tavaly is a második vonalban játszott, 
gazdag tapasztalattal rendelkezik. 

Albu László, a 3. ligás FK Csíkszereda 
edzője elmondta, hogy bár papíron az 
ellenfél a favorit, a lányok nagyon ké-
szülnek, és meglepetést szeretnének 
okozni, továbbjutnának a kupasorozat 
legjobb 16 csapata köze. Az FK-nak ez 
lesz a második meccse a 2019–2020-as 
kupasorozatban, az első körben Nagy-
disznódon játszott, ahol 3–2-re nyert. 
A vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő 
FK Csíkszereda–Vulpițele Galbene Ro-

man mérkőzés helyszíne az Erőss Zsolt 
Aréna melletti műgyepes pálya, a né-
zők belépése ingyenes.

Verhető ellenfelet kapott a Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina, az 
udvarhelyi lányok a harmadosztály 
egyik újoncával, a Brassói Colțeá-
val meccselnek majd, a válogatott 
találkozója miatt azonban a Vasas 
Femina mérkőzését november 20-ára 
halasztották. (D. L.)

A z első kör visszavágóival folyta-
tódik a férfi  kézilabda másod-

osztály, a C csoport 6. játéknapján, 
pénteken 17 órától a sereghajtó Se-
gesvári CNE otthonában játszik a 
Székelyudvarhelyi Szejke SK.

Folytathatja menetelését a cso-
portot tökéletesen vezető, négyből 
négy meccset megnyert Szejke SK, 
hiszen ellenfele még nem szerzett 
pontot, minden eddigi mérkőzésén 
simán alulmaradt, –52-es a gólkü-

lönbsége. Egy újabb győzelemmel 
megerősítheti első pozícióját a Szej-
ke SK, mivel a Nagybányai Minaur 
II. visszalépése miatt a második 
helyezett Tordai Potaissa II. nem 
játszik.

Férfi  kézilabda másodosztály, C 
csoport, 6. forduló: pénteken 17 órá-
tól Segesvári CNE–Székelyudvarhe-
lyi Szejke SK; szombaton 18 órától 
Segesvári VSK–Kolozsvári U; a Tor-
dai Potaissa II. szabadnapos lesz.

Hazai pályán az SZNKK, 
idegenben a VSK

A 8. fordulóval folytatódik a női kézi-
labda másodosztály, a C csoportban 
a Székelyudvarhelyi NKK szombaton 
délután fél kettőkor a CSM Tg. Jiu 
együttesét fogadja a városi sport-
csarnokban. A D csoportban a Ma-
rosvásárhelyi VSK rangadót játszik, 
szombaton 17 órától az éllovas Kisje-
női Körös vendége lesz. 

Hétvége a focipályákon
Labdarúgó 4. Liga, nyugati csoport, 11. forduló:  szombaton 14 órától 
Székelykeresztúri Egyesülés–Homoródalmási Homoród, 15 órától Szé-
kelyudvarhelyi Roseal–Farcádi SE; vasárnap 14 órától Zetelaka–Szent-
egyháza, Homoródszenmárton–Székelyudvarhelyi Sporting, Agyagfal-
va–Farkaslaka, Malomfalva–Szentábrahám, Lövéte–Nagygalambfalva. 
Keleti csoport, 10. forduló:  szombaton 11 órától Balánbányai Bá-
nyász–Csíkszentgyörgyi Fiság, 13 órától Csicsói Ezüstfenyő–Gyimes-
bükk, 15 órától Gyergyószentmiklósi VSK–Szárhegyi Bástya; vasárnap 
12 órától Csíkszentdomokos–Maroshévízi Pro Mureșul, 15 órától 
Csíkszentsimon–Szépvízi MÜ. 5. Liga, udvarhelyszéki csoport, 11. for-
duló: szombaton 11 órától Székelyudvarhelyi Golimpiákosz–Székely-
varság; vasárnap 11 órától Zeteváralja–Siménfalva, Parajdi SE–Bögöz, 
Alsóboldogfalva–Zetelaka II., Kobátfalva–Bogárfalva, Gagy–Korondi 
Ifjúság. 5. Liga, csíkszéki csoport, 9. forduló:  szombaton 12 órától 
Csíkszentmárton–Lázárfalva, 15.15-től Tusnádfürdői SE–Csíkszentsi-
mon II.; vasárnap 13 órától Kozmási Komisz–Csíkszentimrei Töviske, 
15.15-től Gyimesfelsőloki Tatrosforrás–Csíkszentmihály; a Tusnádi 
Piliske szabadnapos lesz.

Három Elit-ligás meccs szombaton
Hazai pályán szerepelnek az FK Csíkszereda korosztályos együttesei 
a labdarúgó Elit Liga alapszakaszának hét végi, 18. fordulójában. Az 
U16-os együttes a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK együttesét fogadja, az 
U17-es és az U19-es gárda ellenfele pedig az LPS Buzău lesz. Mindhá-
rom mérkőzésnek a Márton Áron- és a Segítő Mária-gimnázium mö-
götti, Kós Károly utcai műgyepes pálya ad otthont. Kezdési időpontok: 
szombat 10, 12 és 14 óra. A nézők belépése ingyenes.

• RÖVIDEN 

Temesvárra utazik az FK 
Ismét idegenben játszik a csíki futballcsapat
• Egymást követően második mérkőzését játsz-
sza idegenben az FK Csíkszereda a román labda-
rúgó 2. Ligában. Szerdán a Petrolul elleni, ko-
rábbról elhalasztott mérkőzést pótolták, holnap 
délután pedig a Temesvári ASU Poli otthonában 
vendégszerepelnek a csíkiak.

Nem játszott rosszul a Petrolul ellen az 
FK Csíkszereda, mégis vereséget szenvedett

▸  F O R R Á S :  F A C E B O O K / P E T R O L U L  P L O I E Ș T I

Csíkba jönnek a Sárga Rókácskák

Folytathatja jó menetelését a Szejke SK




