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Sportklub–Ferencváros hokirangadó. A csíkiak az idényben harmadszorra is legyőzték a címvédő Fradit ▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

JÓZSA CSONGOR

K ezdjük rögtön a legutóbbival, 
azért is, hogy tudjuk le a szo-
morú híreket. A labdarúgó 2. 

Liga őszi idénye lezárult, az odavá-
gók utolsó játéknapján, a 19. forduló-
ban az FK Csíkszereda hazai környe-
zetben fogadta az FC Argeș gárdáját. 
Valentin Suciu tanítványai azért is 
küzdöttek, hogy a lefújás után el-
mondhassák magukról: saját szur-
kolóik előtt pozitív mérleggel zártak. 
Nos, ennek eleget tettek a fi úk, a jobb 
első félidőt felejthető második játék-
rész követte, a végeredmény 0–0 lett. 
Az egy pont is pont, az odavágók so-
rán huszonegy egységet gyűjtött az 
újonc, a Hargita megyeiek jelenleg a 
tizenhatodik pozíciót foglalják el – ez 
még kiesést jelentő helyezés.

Négy győzelem, öt döntetlen, 
nulla vereség – ez a hazai mérleg. 
Számolgatva ez nem tűnik rossznak, 
csakhogy az otthon szerzett tizenhét 
ponthoz idegenből keveset kapar-
gattak össze a fi úk, mindössze négy 
pontocskát hoztak a megyén kívül-
ről. A mezőny még nem megy pihe-
nőre, a másodosztály visszavágóiból 
két fordulót idén még lejátszanak.

Kullog a KSE és az SZFC

Maradunk a focinál, egy osztállyal 
megyünk lennebb. Itt két székely-
földi együttes szerepel, sokkal köny-
nyebb lenne azt írnunk, hogy gyűjti 
a pontokat, ez viszont – fi noman 
fogalmazva – nincs így. A Kézdivá-
sárhelyi SE és a Székelyudvarhelyi 
FC összesen gyűjtött annyi pontot, 
mint az FK Csíkszereda. Előbbi tizen-
egyet, utóbbi tízet – siralmas mutató. 
Legutóbbi mérkőzéseiket is simán el-

veszítették, a háromszékiek 3–0-ra a 
Ceahlăul Piatra Neamț-tól, a Hargita 
megyeiek 4–0-ra a Sellenberki Viito-
rultól kaptak ki.

Felejtős az őszi teljesítmény, bár 
egy játéknap még hátravan a téli szü-
netig, kijelenthető: tavasszal sokkal 
több kell ahhoz, hogy a klubok benn 
maradjanak a harmadosztályban. Az 
SZFC szokva van már ehhez, az utób-
bi két szezonban úgy menekült meg 
a kieséstől, hogy a visszavágókon 
egymás után gyűjtötte a pontokat. 
Továbbá igencsak érdeklődve vár-
juk, hogy mire lesz képes a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK kispadján az 
új edző, Leo Grozavu.

Kellemesebb felvonás

A győzelmeket nem kell megmagya-
rázni – tartja a mondás. A Sepsi-SIC 
nem is nagyon akarja, igaz, az már a 
pontvadászat legelején borítékolható 

volt, hogy a női kosárlabda-bajnok-
ság keleti csoportjában senki nem 
tudja megszorongatni a címvédőt. 
Zoran Mikes tanítványai egymás 
után húzzák be a diadalokat, az el-
múlt héten kétszer is játszottak, sima 
otthoni sikerrel zárták az odavágók 
sorozatát: 82–54-re verték a Buka-
resti Agronomiát. Hasonlóan köny-
nyedén indította a visszavágókat a 
Sepsi-SIC: 88–61-re múlta felül ide-
genben a Brassói Olimpiát.

A lányok pedig a Boszporusz part-
jára utaznak, ahol sokkal nehezebb 
feladat vár rájuk: a zöld-fehérek a nem-
zetközi porondon, az Európa Kupa cso-
portkörének utolsó előtti fordulójában 
szerdán 18.30-kor a Galatasaray Istan-
bul otthonában lépnek pályára.

Megállíthatatlan csíki hokisok

A Csíkszeredai Sportklub is kisajá-
tította magának a jégkorong Erste 

Ligát. Az alapszakasz tizedik hetét 
követően utcahosszal vezeti a rang-
sort. Amikor ezen sorok íródtak, 
tizen nyolc ponttal vezetett a má-
sodik helyezett Brassói Coronával 
szemben. A címvédő Fradi pedig le-
csúszott a harmadik helyre, miután 
előbb Brassóban, majd Csíkszere-
dában is kikapott. A Gyergyói Hoki 
Klub is kapaszkodik, Debrecenben 
pontot szerzett, míg a Vasasnál győ-
zött, továbbra is a hatodik helyen áll 
az  Erste Ligában.

Kézibotrány a vébé előtt

Ahogy közeledik az év vége, úgy a 
kézilabdát kedvelő szurkolók tud-
ják, hogy valamelyik szakág világe-
seménye következik. Idén a nőknél 
világbajnokságot rendeznek. Mivel 
jövőre olimpia lesz, nagyon fontos a 
jó szereplés. A román küldöttség nem 
koncentrálhatott maximálisan a fel-

készülésre, hiszen az elutazás előtti 
napokban derült ki, hogy a Brassói 
Corona játékosai közül hármat 
doppingvétséggel vádolnak. A szö-
vetségi kapitány, Tomas Ryde nem 
kockáztatott, itthon hagyta a Cenk 
alatti sportolókat. Ennek tudatában 
igencsak kérdéses, hogy a válogatott 
miként zár a tornán.

A sportágnál maradva, jó hír, 
hogy a Grundfos Tatabánya KC beju-
tott a férfi  EHF Kupa csoportkörébe. 
Ennek is van székelyföldi vonzata: 
a magyarországi klub keretében két 
olyan játékos szerepel, akik itt szü-
letettek, a székelyudvarhelyi Ilyés 
Ferenc és a vargyasi Szász András.

Lesz-e magyar–román?

Pikáns meccs alakulhat ki a labda-
rúgó Európa-bajnokságon való in-
dulásért folytatott küzdelemben. A 
magyar és a román válogatott sem 
ért el olyan pozíciót az Eb-selejtező 
csoportkörében, hogy ott lehessen 
a kontinenstornán. Az utolsó szal-
maszál számukra a nemrég alapított 
Nemzetek Ligája.

Nincs értelme, hogy az UEFA új 
sorozatát boncolgassuk, annyira 
átláthatatlan. Ahogy a pótselejte-
zőbeli sorsolás is az volt. Röviden: 
a két gárda egy ágra került. Marco 
Rossi csapata Bulgária ellen, míg a 
piros-sárga-kékek Izlanddal játsszák 
az elődöntőt, mindketten idegenben. 
A párharcok győztesei pedig megvív-
hatnak a döntőben az Eb-indulásért.

Tehát lehet magyar–román meccs 
a rájátszásban. Ha  összejön, akkor 
azt az új Puskás Arénában rendezik 
majd. Egyben az is biztos, hogy az 
egyik házigazda lemarad a torná-
ról: 2020-ban Budapest és Bukarest 
is rendez mérkőzéseket a labdarúgó 
Európa-bajnokságon.

Bánat és mosoly a pályákon
Ez történt a székelyföldi csapatsportokban az elmúlt héten

• Figyelmünk a lab-
darúgó-válogatottak 
szereplésére összpon-
tosult, szerencsére 
még maradt egy kis 
esélyük az Európa-baj-
nokságra való kiju-
táshoz. A magyar és a 
román együttes is izga-
lommal várta a pót-
selejtező sorsolását. 
Közben tovább robog 
a Sepsi-SIC, rangadó-
kat nyert a Csíksze-
redai Sportklub, míg 
a székelyföldi labda-
rúgó-együttesek a 
kiesőzónából várják a 
folytatást.

Pontosan céloznak 
a Sepsi-SIC játékosai
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