
2020.  JANUÁR 15 . ,  SZERDA S P OR T 9#labdarúgás  #edzőváltás

7.00 Tenisz, WTA-torna, Adelaide, Ausztrália (Digi Sport 2)
7.00 Tenisz, WTA-torna, Hobart, Ausztrália (Digi Sport 4)
10.00 Tenisz, ATP-torna, Adelaide, Ausztrália (Eurosport 2)
14.00 Hódeszka, világkupa, Bad Gastein, Ausztria (Eurosport 2)
15.00 Sznúker, mestertorna, London (Eurosport 1)
15.30 Biatlon, világkupa, Ruhpolding, Németország (Eurosport 1)
18.30 Női kézilabda, Nemzeti Liga: Nagydisznód–Vâlcea (TVR 1 )
19.00 Labdarúgás, Olasz Kupa: Milan–Spal (Look Sport)
19.00 Férfi kosárlabda, Román Kupa: Nagyszeben–Kolozsvár (Digi 4)
21.45 Labdarúgás, Olasz Kupa: Juventus–Udinese (Look Plus)
21.45 Labdarúgás, Angol Kupa: Manchester Utd–Wolves (Eurosport 1 Ro)
22.00 Labdarúgás, Ligue 1: Monaco–Paris SG (Digi Sport 1)

Női vízilabda, Európa-bajnokság, Budapest
18.30 Olaszország–Hollandia (M4 Sport)
20.00 Magyarország–Oroszország (M4 Sport)

Férfi kézilabda, Európa-bajnokság, Ausztria, Norvégia, Svédország
19.15 Magyarország–Izland (Digi Sport 2, Telekom Sport 1, Look Plus)
21.30 Dánia–Oroszország (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

• 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  

Karcfalvára megy a GYHK
Hosszabb kihagyás után ismét hazai jégen játszik a Sapientia U23 
csapata a román felnőtt jégkorongbajnokságban. Ma délután 5 órától 
Sapientia U23–Gyergyói HK mérkőzést rendeznek Csíkkarcfalván, a 
Felcsíki Műjégpályán. Jegyárak: felnőtteknek 10, gyerekeknek pedig 5 
lej.  A szintén román bajnokinak számító Csíkszeredai Sportklub–Bu-
karesti Steaua találkozó lapzárta után fejeződött be.

• RÖVIDEN 

A spanyol élvonalbeli FC Barcelo-
na labdarúgócsapata hivatalos 

honlapján hétfőn este tudatta, hogy 
szerződést bontott Ernesto Valverde 
vezetőedzővel. Késő este aztán ki 
is nevezte a gárda új mesterét, aki 
Quique Setién lett.

Ernesto Valverde lett az első idény 
közben menesztett vezetőedző a Bar-
celonánál Louis van Gaal óta (2003). 
Valverde 2017 nyarán, Neymar tá-
vozása után vette át a Barcelona 
irányítását, és egymás után kétszer 
bajnoki címre vezette a csapatot. Az 
elvárások azonban rendkívül maga-

sak voltak vele szemben, a Bajnokok 
Ligájában pedig nem tudott ezeknek 
megfelelni: a Roma és a Liverpool 
ellen is emlékezetes, háromgólos 
előnyről bukott el egy-egy párharcot. 
Az utolsó csepp a pohárban – a se-
reghajtó Espanyol elleni 2–2-es dön-
tetlent követően – az Atlético Madrid 
ellen 2–1-es előnyről elveszített spa-
nyol Szuperkupa-elődöntő volt.

Az 55 éves tréner 145 mérkőzésen 
irányította a Barcelonát, 97 győze-
lem, 32 döntetlen és 16 vereség a mér-
lege 339–128-as gólkülönbséggel. A 
két bajnoki cím mellett egy-egy Ki-

rály-kupát és spanyol Szuperkupát is 
nyert a csapattal.

Valverde utódja tehát Quique Se-
tién lett, és 2022. június 30-áig szóló 
szerződést kötött a gránátvörös-ké-
kekkel. A Barcelona új trénere 61 
éves, edzőként a Racing Santander-
nél kezdte pályafutását, amelyben 
játékosként több mint háromszáz 
meccsen lépett pályára, majd töb-
bek között volt – három hónapig 
– Egyenlítői-Guinea szövetségi ka-
pitánya, a Logronés, a Lugo, a Las 
Palmas és legutóbb a Betis vezető-
edzője. (Z. T.)

N agy meglepetésre a Dunaújvá-
rosi Acélbikák csapata 5–0-ra 

kikapott a Hokiklub Budapest ven-
dégeként a jégkorong Erste Liga hétfő 
esti találkozóján. Ez volt a Hokiklub 
Budapest első sikere a DAB ellen eb-
ben a szezonban. Ezzel eldőlt, hogy 
a dunaújvárosiak már biztosan nem 
lehetnek harmadikok, de a negyedik 

hely megszerzésére is kevés esélyük 
maradt. A Hokiklub Budapest jelen-
legi 9. helyéről is csak akkor léphet 
előre, ha a Fehérvári Titánok rendes 
játékidőben kikap utolsó meccsén 
Brassótól, miközben a budapestiek 
legyőzik a sereghajtó Vasast.

Jégkorong Erste Liga, alapsza-
kasz: Hokiklub Budapest–Duna-

újvárosi Acélbikák 5–0 (1–0, 2–0, 
2–0). A Gyergyói HK–Debreceni 
EAC mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be. A további program: 
szerdán 19 órától FTC–Vasas és 
DAB–Brassó; csütörtökön 18.30-tól 
Sportklub–DEAC, 19.30-tól Titá-
nok–Brassó; pénteken 19.40-től Va-
sas–Hokiklub. (D. L.)

Quique Setién váltotta Valverdét a Barcánál

Ötgólos vereségbe futottak bele az Acélbikák

Z Á T Y I  T I B O R

M észáros Alpár vezetőedző-
vel kezdte el a jelenlegi sze-
zont az SZFC, ám a bajnok-

ság elején a kolozsvári szakember 
személyes okokra hivatkozva rövid 
időre visszavonult a labdarúgástól. 
Demény Norbert edző vette át a he-
lyét, ám az SZFC továbbra sem tudott 
annyi pontot összegyűjteni, ameny-
nyit a keret erősségét látva a szurko-
lók elvártak. Mészáros az őszi szezon 
végén visszajött a csapathoz, négy 
mérkőzésen csupán egy győzelmet 

szerzett, a másik három találkozóján 
alulmaradt az SZFC.

Érdeklődésünkre Mészáros el-
mondta, hogy megegyezett az udvar-
helyi együttes vezetőségével, a közös 
folytatás mellett döntöttek. „Meg-
próbáljuk megint azt, amit az előző 
években rendre elértünk, hogy a baj-
nokság végén ne essünk ki. Most lesz 
a legnehezebb kiharcolni a bennma-
radást, mivel amellett, hogy nagyon 
erős az ötödik csoport, választási év is 
van, így a különböző városok polgár-
mesteri hivatalai horribilis összegeket 
fektetnek bele a csapatokba, külföldi 
edzőtáborokba utaznak a 3. ligás 
együttesek” – nyilatkozta Mészáros.

Az SZFC január 20-án kezdi el a 
felkészülést, az első tavaszi fordulót 
március 6-án rendezik. „Székelyud-
varhelyen edzünk, nem megyünk 
sehova, saját műfüves pályánk van, 
a körülmények is megfelelők a felké-
szüléshez” – folytatta.

Közben nagytakarítás is történik, 
hiszen hét játékos elment a csapattól: 
Horia Crișan, Adrian Viorica, Soly-
mossy Lehel, Cătălin Dinu, Sandu 
Iovu, Cosmin Stăncuțu, míg Jankó 
Levente visszament a 4. ligás Szé-
kelyudvarhelyi Sportinghoz. Továbbá 
az FK Csíkszereda a téli felkészülésre 
visszahívta az SZFC-hez kölcsönadott 
fi atal játékosait, Pál Kristófot és Ber-

keczi Csongort, míg Györgydeák Apor 
folytatása kérdéses.

„Azokat, akik elhagyták a keretet, 
azért küldtük el, mert nem bizonyí-
tottak. Ha hat hónap nem volt elég 
arra, hogy elfogadható teljesítményt 
nyújts, eredményes légy, nem fogsz 
még újabb hat hónapot kapni, így a 
célokat más játékosokkal kell elér-
nünk” – folytatta Mészáros.

A védelem megerősítése érdekében 
két játékos érkezése biztos: a sepsi-
szentgyörgyi Mitra Szilárd, aki az el-
múlt időszakban az SZFC-vel közösen 
edzett, továbbá az 1. Ligában is meg-
fordult, a védelem mindkét oldalán 
bevethető gyergyói Andrei Țepeș. „Ez 

a két játékos nagyon fontos erősítés-
nek számít, remélem, hogy alapembe-
rei, vezéregyéniségei lesznek a tavaszi 
csapatnak” – tette hozzá Mészáros.

László Zsolt csapatmenedzser el-
mondta, hogy több labdarúgó is pró-
bajátékra érkezik Udvarhelyre, köz-
tük két francia és egy szerb légiós, 
továbbá tárgyalást folytatnak a csapat 
korábbi gólgyárosával, a brit Romaric 
Logonnal is.

Az együttes vezetősége legalább 
hat felkészülési mérkőzést szeretne 
leszervezni a téli szünetben, eddig is-
mert ellenfelek: Kézdivásárhelyi SE, 
Nyárádtői Unirea, Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK II. és FK Csíkszereda U19.

„Most lesz a legnehezebb”
Téli nagytakarítás zajlik a Székelyudvarhelyi FC-nél

Bő kerettel alapoz 
az FK Csíkszereda 

Harmincnál is több játékos-
sal kezdte meg a téli erőnléti 
edzéseket a román labdarúgó 2. 
Liga február végi tavaszi rajtjára 
készülő FK Csíkszereda. Előbb 
orvosi vizsgán voltak a játéko-
sok, majd elkezdődött az érdemi 
munka. Megérkezett a két német-
országi születésű játékos, Marvin 
Schieb és Salvatore Marrone, de 
az első foglalkozásokon számos 
fiatal, U20-as játékos is részt 
vett. A székelyföldi csapat tíz na-
pot Csíkszeredában készül, majd 
január 24-én ciprusi edzőtáborba 
vonul. Az első bajnoki mérkőzést 
február 22-én játssza az FK Csík-
szereda, amikor az éllovas UTA 
gárdáját fogadja. (D. L.)

• Ahogy az előző 
idényekben, úgy a 
mostaniban is a kiesés 
ellen harcol a Székely-
udvarhelyi FC, amely 
jelenleg a labdarúgó 
3. Liga 5-ös csoport-
jának 14. helyén áll, 
nyolc pont a hátránya 
a biztos bennmaradást 
érő pozícióban talál-
ható Dési Unireától. 
Az SZFC hétfőn kezdi 
a téli felkészülést, a 
vezetőedzővel és a 
csapatmenedzserrel 
beszélgettünk.

Mészáros Alpár lesz az SZFC 
edzője a tavaszi szezonban is

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




