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Nehezen nyert a GYHK Karcfalván
Mindkét Hargita megyei Erste-ligás hokicsapat román bajnoki mérkő-
zéseket is játszott hét közben. A csíkiak kedden a Steauát fogadták, 
a Gyergyói HK pedig tegnap este Csíkkarcfalván vendégszerepelt. 
Román jégkorongbajnokság, alapszakasz: Csíkszeredai Sportklub–
Bukaresti Steaua 8–0  (4–0, 2–0, 2–0), Sapientia U23–Gyergyói HK 
2–4 (1–1, 1–0, 0–3). Pénteken és szombaton Csíkszeredai Sportklub–
Bukaresti Sportul Studențesc, szombaton és vasárnap pedig Galaci 
CSM–Gyergyói HK mérkőzések szerepelnek a programban.

Szombaton lesz az FK első meccse
Brassó megyei 4. ligás csapattal játssza első idei felkészülési mérkő-
zését az FK Csíkszereda labdarúgócsapata. Valentin Suciu legénysége 
szombaton déli 12 órakor a Brassói Colţea együttesét fogadja az Erőss 
Zsolt Aréna melletti műgyepes pályán. A székelyföldi csapat hétfőn 
kezdte el a felkészülést, január 24-én pedig ciprusi edzőtáborba uta-
zik. A Colţea a Brassó megyei 4. Liga harmadik helyén áll.

Gólzáporos törökverés a férfi vízilabdatornán
A házigazda magyar válogatott kedden a törökök elleni 19–5-ös 
győzelemmel kezdte meg szereplését a Duna Arénában zajló olimpiai 
kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság férfitornáján. Märcz Tamás 
együttese ma este 8 órakor a spanyolokkal találkozik, az a mérkőzés 
dönt a csoportelsőségről, ami közvetlenül negyeddöntős szereplést 
ér. A románok 14 órakor az olimpiai bajnok Szerbiával játszanak. 
Vízilabda-Európa-bajnokság, férfiak, 1. forduló, A csoport: Horvát-
ország–Németország 17–9, Montenegró–Szlovákia 15–4. B csoport: 
Szerbia–Oroszország 13–9, Hollandia–Románia 9–8. C csoport: Ma-
gyarország–Törökország 19–5, Spanyolország–Málta 23–7. D csoport: 
Georgia–Franciaország 9–7, Olaszország–Görögország 10–6.
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T úl van az első edzéseken a Fut-
sal Klub Székelyudvarhely, a 
Mánya Szabolcs edző-játékos 

által irányított keret ezen a héten 
napi egy foglalkozással fokozatosan 
kapja a terhelést. A soron következő 
időszakban növelik az edzésszámot. 
Egyetlen újdonság van a csapatnál, 
visszatért Szőcs László. A válogatott 
futsalos az őszi idényben bontott 
szerződést a Csíkszeredai Imperial 
Wettel, csak a mostani átigazolási 
időszakban tudott klubot váltani.

„Elsősorban azért igazoltuk le, 
hogy a román válogatottnál ne úgy 
szerepeljen, hogy klub nélkül áll. A 

válogatott már tartott egy edzőtá-
bort, következik egy újabb felkészü-
lési időszak a vb-selejtezőre. Másod-
sorban pedig úgy gondoltuk, hogy 
Lacika segíthet a kupameccseken, 
itt jó sorsolást kaptunk, bejuthatunk 
a négyes döntőbe” – mondta Jakab 
Zoltán, az FK Székelyudvarhely csa-
patvezetője.

Az már eldőlt, hogy az FK nem ke-
rült be a teremlabdarúgó 1. Liga fel-
sőházi rájátszásába, az alsóházban 
folytathatja, ahol a Dévai Autober-
gamóval és a Kolozsvári Clujanával 
küzd meg. „Azért harcolunk, hogy 

a bajnokság végén szerezzük meg az 
ötödik helyezést, ez a fi atal csapa-
tunk számára nagyon fontos” – je-
lentette ki Mánya Szabolcs.

Az FK Székelyudvarhely a 2020-as 
esztendőt Román Kupa-meccsel in-
dítja, február 9-én a másodosztályos 
Ceahlăul Piatra Neamț otthonában 
lép pályára. A tréner kifejtette, hogy 
addig pár edzőmeccset is beiktatnak.

Új játékos az Imperialnál

A listavezető Csíkszeredai Imperial 
Wet jövő héten, január 20-án kezdi 

meg felkészülését a bajnoki folyta-
tásra. A válogatottba behívott játéko-
sok, Cristian Matei, Adrian Pânzaru, 
Bogdan Covaci és Hadnagy István 
már túl vannak az első edzőtáboron, 
és ők továbbra is vb-selejtezőre ké-
szülnek.

A csíki együttes többi tagjának 
hétfőtől lesznek közös edzések. Cos-

min Gherman vezetőedző elmondta, 
a foglalkozások többsége a Márton 
Áron- és a Segítő Mária-gimnázium 
mögötti sportcsarnokban, illetve 
kint a szabadban zajlanak majd. 
Szinte biztosra vehető, hogy Andre 
Luis Sasse az Imperial Wet játékosa 
lesz, a 23 éves brazil ősszel még a 
Dévai Autobergamót erősítette.

A csíkiak a kupában a 2. Ligában 
szereplő Gyergyószentmiklósi Inter-
rel találkoznak, míg idei első bajnoki 
mérkőzésük február közepén lesz, 
amikor a sereghajtó Kolozsvári Cluja-
nát fogadják.

A z alapszakasz utolsó erdélyi 
mérkőzését rendezik ma este a 

jégkorong Erste Ligában. A már biz-
tos alapszakaszgyőztes csíkszeredai 
Sportklub 18.30-kor a Debreceni EAC 
együttesét fogadja a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. A debreceniek kedden es-
te Gyergyószentmiklóson vendégsze-
repeltek, ahol háromgólos vereséget 
szenvedtek.

A csapatonként 36 mérkőzést 
jelentő alapszakaszt követően az 

első öt helyezett a középszakasz 
felsőházában, az utolsó öt pedig a 
középszakasz alsóházában folytat-
ja. A január 21-étől február 19-éig 
tartó középszakaszban a felsőház-
ban érdekelt csapatok 6–3–2–1–0 
bónuszponttal kezdik a sorozatot, 
az alsóházban pedig 6–4–2–1–0 a 
bónuszpontok száma. 

Jégkorong Erste Liga, alapsza-
kasz: Gyergyói Hoki Klub–Deb-
receni EAC 4–1 (2–0, 1–1, 1–0), 

gólszerzők Jereme Tendler, Fe-
rencz-Csibi Róbert, Pavel Vorobjov 
és Péter Zsolt, illetve Mazzag Dániel. 
A Ferencváros–Vasas és Dunaújvá-
ros–Brassó találkozók lapzárta után 
fejeződtek be. 

A további program: ma 18.30-
tól Sportklub–Debrecen, 19.30-tól 
Fehérvári Titánok–Brassó; holnap 
19.40-től Vasas–Hokiklub Budapest. 

Dobos László

S ikerrel járt a Kolozsvári CFR 
vezetősége, elérte, hogy fel-

függesszék a játékosigazolásokra 
vonatkozó büntetést, így a klubnak 
lehetősége van új labdarúgókat szer-
ződtetni a téli szünetben.

Mint ismert, a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) december végén 
eltiltotta a játékosigazolásoktól a 
kolozsvári klubot a következő ellen-
őrzésig, arra hivatkozva, hogy nem 
tartotta be a pénzügyi fair play sza-
bályait. A CFR megtámadta a döntést 
a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságon 

(TAS), amelytől kérte és meg is kapta 
a büntetés felfüggesztését.

Mivel az ügyet nem lehetett ilyen 
rövid időn belül kielemezni, a sváj-
ci székhelyű szervezet jóváhagyta a 
kolozsváriak kérését, így a klub meg-
kezdheti a játékosigazolást az 1. ligás 
bajnokság második részére, illetve az 
Európa Liga tizenhatoddöntőjében 
esedékes, FC Sevilla elleni párharcra.

A végső döntést vélhetően március 
közepén hozzák meg, és amennyiben 
helybenhagyják a hazai szövetség 
határozatát, a CFR-nek a következő 

átigazolási időszakban, azaz nyáron 
kell „letöltenie” a büntetést.

A CFR megvált két hátvédtől, 
akik nagyon kevés lehetőséget kap-
tak. Andrei Mureșan a városi rivális, 
másodosztályú Kolozsvári Universi-
tateához igazolt, Răzvan Horj pedig 
az élvonalbeli Academica Clinceni 
csapatához kölcsönbe került. A Digi 
Sport már beszámolt az első érke-
zőről is, szerintük a CFR vezetősége 
megegyezett a 46-szoros román vá-
logatott középpályással, Alexandru 
Chipciuval. (Horváth Bálint Ottó)

Zárul az Erste Liga alapszakasza

Felfüggesztették a büntetést, igazolhat a CFR

Az FK nekivágott , az Imperial Wet elkezdi
Ismét Székelyudvarhelyen Szőcs László
• Lejárt a téli szünet 
az FK Székelyudvar-
helynél, elkezdte az 
edzéseket a terem-
labdarúgó élvonalban 
szereplő együttes. 
Visszatért a csapat-
ba a válogatott Szőcs 
László, aki legutóbb a 
címvédő Csíkszeredai 
Imperial Wetnél szere-
pelt. A megyeszékhe-
lyiek jövő héten gyűl-
nek össze.

Az ifik az elitkörben 

Az FK Székelyudvarhely U19-es 
gárdája meggyőző teljesítmény-
nyel zárta a csoportkört és jutott 
be az ország legjobb ificsapa-
tait felvonultató mezőnybe. Az 
elitkörben két ötös csoportot 
alakítottak ki, itt február elején 
indul a pontgyűjtés. Az udvarhe-
lyiek a 2-es csoportba kerültek, 
ellenfeleik a Viitorul Băleasa, a 
Simándi Sólymok, a Dévai Auto-
bergamo és a CFR Turnu Severin 
lesznek. A másik csoportba is 
került székelyföldi, a Kézdi SE. A 
háromszékiek a Viitorul Vernești, 
a Galaci United, a Ceahlăul Pi-
atra Neamț és a Bukovina Vicov 
ellen veszik fel a küzdelmet. A 
csoportok első két helyezettje jut 
az országos fináléba, a négyes 
döntőbe.

Az FK Székelyudvarhely javában 
készül a tavaszi szezonra, Szőcs 
is részt vesz az edzéseken
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