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U tolsóként a tavalyi kiírást 
megnyerő Dunărea Călărași 
biztosította be helyét a fut-

sal Final 4 mezőnyében. A címvédő-
nek alaposan meg kellett izzadnia a 
Temesvári Informatica otthonában, 
a bánságiak a második félidő elején 
3–1-re vezettek, innen sikerült a for-
dítás, a lefújáskor 5–3-ra nyertek a 
Duna-partiak.

Ezt megelőzően három erdélyi 
klub vette sikerrel a negyeddön-
tőt: a Csíkszeredai Imperal Wet, 
a Dévai Autobergamo és a Futsal 
Klub Székelyudvarhely. A ver-
senykiírás szerint a Román Kupa 
négyes döntőjét március 14–17. 
között rendezik meg, a kluboknak 

egy hetük van arra, hogy benyújt-
sák a torna megszervezésére vo-
natkozó kérésüket.

Mint megtudtuk, az FK Székely-
udvarhely ezt megteszi. „Egy ki-
sebb sikerként könyveljük el, hogy 
eljutottunk az elődöntőig. Igazá-
ból az ölünkbe hullhat a házigaz-
dai szerepkör, hiszen Călărași-on 
tavaly volt a torna, így ők nem 
rendezhetnek, a dévaiak úgy nyi-
latkoztak, hogy nem céljuk meg-
rendezni a négyes döntőt, Csík-
szeredában pedig most újítják fel 
a sportcsarnokot, addig nem lesz 
kész a sportlétesítmény. Letesszük 
a szükséges dokumentációt, nagy 
az esély, hogy Székelyudvarhely 
lesz a házigazda” – mondta Jakab 
Zoltán, az FK elnöke.

A szakszövetség március 2-áig 
várja a szervezési szándék jelzését, 

ezt követően hirdeti ki, hogy hol lesz 
az idei Román Kupa négyes döntőjé-
nek helyszíne, illetve készíti el az 
elődöntő sorsolását.

Legutóbb 2015-ben volt futsal 
Final 4 az udvarhelyi sportcsar-
nokban, azt a Dévai Autobergamo 

nyerte, a döntőben 5–2-re múlta 
felül az azóta megszűnt Marosvá-
sárhelyi City`us-t. Ezt követően sor-
rendben Déva, Temesvár, Csíksze-
reda és a már említett Călărași látta 
vendégül a teremlabdarúgó-kupa 
legjobbjait.

Teremlabdarúgó Román Kupa, 
negyeddöntők:  Kézdivásárhelyi SE–
FK Székelyudvarhely 3–5 (1–2), Galaci 
United–Csíkszeredai Imperial Wet 1–2 
(0–0), Kolozsvári Clujana–Dévai Au-
tobergamo 2–6 (1–4), Temesvári Infor-
matica–Dunărea Călărași 3–5 (2–1).

Székelyudvarhely lehet a házigazda
Kialakult a futsal Román Kupa F4 mezőnye

D öntetlennel zárult a labdarúgó 
2. Liga 22. fordulója, a kedd esti 

zárómérkőzésen a Bukaresti Rapid 
gól nélküli döntetlent játszott a Tur-
ris Turnu Măgurele együttesével, így 
a Rapid a harmadik helyen maradt, 
nem tudta megelőzni a második he-
lyen álló Mioveni csapatát. 

Labdarúgó 2. Liga, 22. for-
duló: Bukaresti Rapid–Turris 
Turnu Măgurele 0–0 . A forduló 
korábbi eredményei: FK Csíkszere-

da–Aradi UT 0–6, U–FC Argeș 1–1, 
Farul–Chiajna 3–1, Mioveni–Viitorul 
Pandurii Tg. Jiu 0–2, Ripensia–Bu-
karesti Metaloglobus 3–0, Petrolul 
Plo iești–Dunărea Călărași 2–0, Pan-
durii Lignitul Târgu Jiu–Resicabá-
nyai MSC 1–4, Sportul Snagov – SCM 
Gloria Buzău 0–3 (játék nélkül). A 
Temesvári ASU Poli szabadnapos 
volt, mert a Bukaresti Daco-Getica 
visszalépett a bajnokságból. Az él-
mezőny: 1. UTA 44 pont, 2. Mioveni 

37, 3. Rapid 36, … 15. FK Csíkszereda 
22. A következő fordulóban (február 
29.–március 1.): szombaton 11 órától 
Dunărea Călărași–FK Csíkszereda, 
UTA–Temesvári Ripensia, Metalo-
globus–Snagov, Viitorul Pandurii–
Lignitul Pandurii, Turris–Chiajna; 
szombaton 13 óráról Petrolul–Farul; 
vasárnap 11 órától Temesvári ASU Po-
li–Rapid, 13.30-tól FC Argeș–Mioveni, 
17 órától Buzău–Kolozsvári U. A Resi-
cabánya szabadnapos.

N ehéz, de nem lehetetlen hely-
zetből várja a Kolozsvári CFR a 

ma 22 órakor kezdődő, Sevilla elleni 
idegenbeli visszavágót a labdarúgó 
Európa Liga tizenhatoddöntőjében. 
A múlt heti első, Kolozsváron meg-
rendezett mérkőzésen Dan Petrescu 
csapata bebizonyította, hogy képes 
felvenni a harcot a jóval esélyesebb 
spanyol gárdával szemben. A CFR 
közel volt a bravúros győzelemhez, 
de a vendégek a hajrában kiegyenlí-
tettek, az 1–1-es döntetlennel pedig 
kisebb előnyben vannak. A kolozs-
vári együttesnek így mindenképpen 
gólt kell szereznie a legendás Ramón 
Sánchez-Pizjuán Stadionban, ha re-
ménykedni akar a továbbjutásban. 
A találkozót a lett Andris Treimanis 
vezeti, aki ismerős a CFR számára, 
hiszen ő volt a bíró tavaly nyáron 

Glasgow-ban, amikor a kolozsvári-
ak emlékezetes csatában kiejtették 
a Celticet a Bajnokok Ligája-selejtező 
harmadik körében.

Negyeddöntő kapujában 
a Bayern

A Bayern München a Chelsea ott-
honában simán, 3–0-ra nyert, míg 
a Napoli hazai pályán 1–1-es dön-
tetlent játszott az FC Barcelonával 
a labdarúgó Bajnokok Ligája nyol-
caddöntőjének kedd esti első felvo-
násán.

Londonban a gól nélküli első fél-
időt követően Serge Gnabry három 
percen belül két gólt szerzett; a né-
met válogatott futballista brillírozik 
a brit fővárosban, a csoportkörben 
négyszer volt eredményes a Totten-

ham Hotspur otthonában. A végered-
ményt az első két találatot előkészítő 
Robert Lewandowski állította be, 
ezzel gyakorlatilag eldöntötte a pár-
harcot. 

Nápolyban az FC Barcelona az 
első félidőben óriási fölényben volt, 
helyzetet azonban nem tudott ki-
dolgozni, a Napoli viszont a belga 
Dries Mertens klubrekord-beállítást 
jelentő 121. góljával megszerezte a 
vezetést. A katalánok nem sokkal a 
fordulás után Antoine Griezmann ré-
vén egyenlítettek, és bár a Barcelona 
tovább támadott és a hazaiaknak is 
volt egy-két helyzetük, az eredmény 
nem változott.

BL-nyolcaddöntő, első mérkőzés: 
Chelsea–Bayern München 0–3 (0–0), 
Napoli–FC Barcelona 1–1 (1–0). A visz-
szavágókat március 18-án rendezik.

Maradt az UTA hétpontos előnye

Gólt kell rúgnia a CFR-nek Sevillában

• Kedden este lejátszották az utolsó negyed-
döntőt, kialakult a négyes döntő mezőnye a 
teremlabdarúgó Román Kupában. Azon együtte-
sek, amelyek házigazdái lennének az esemény-
nek, március 2-áig nyújthatják be kérésüket a 
szakszövetségnél – az FK Székelyudvarhely 
biztosan megteszi.

Sok gól a megyei kuparajton
Lejátszották a jövő évi labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szaka-
szának 4. fordulóbeli első mérkőzéseit. A legjobb nyolc közé jutásért 
zajló párharcok első eredményei: Máréfalva–Farkaslaka 5–2, Székely-
varság–Székelyudvarhelyi Sporting 0–8, Agyagfalva–Malomfalva 3–0. 
A Gyergyószárhegy–Csíkszentdomokos, a Szépvíz–Gyergyói VSK, a 
Lázárfalva–Csíkszentsimon, az Oklánd–Homoródalmás és a Kissoly-
mos–Székelykeresztúri Egyesülés mérkőzéseket március 18-án 15 
órától rendezik.

A Sepsi OSK meccsével kezdődik a rájátszás
A Román Hivatásos Labdarúgóliga közzétette az élvonalbeli bajnokság 
felső- és alsóházi rájátszásának első két fordulójában rendezendő 
mérkőzések kezdési időpontját. A rájátszás a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK mérkőzésével kezdődik, az alsóházban érdekelt háromszéki együt-
tes pénteken 18 órától hazai pályán a Jászvásári Poli ellen játszik. Leo 
Grozavu csapata a második fordulóban idegenben lép pályára, március 
8-án, vasárnap 17.30-tól a Chindia Târgoviște vendége lesz. Kijelölték 
a Román Kupa negyeddöntős párosításainak időpontjait is, eszerint a 
Sepsi OSK március 4-én, szerdán 17.30-tól játszik a továbbjutásért a 
házigazda Petrolul Ploiești ellen az Ilie Oană Stadionban. A játéknap 
másik mérkőzésén a Jászvásári Poli és az Universitatea Craiova 20.30-
kor találkozik. A negyeddöntő az Academica Clinceni–Bukaresti Dinamo 
párharccal kezdődik, amelyet kedden 20 órától játszanak. Az utolsó ösz-
szecsapást, a Nagyszebeni Hermannstadt–FCSB meccset, jövő csütörtök 
20 órára időzítették.

Női focibajnokság indul Szaúd-Arábiában
Pénzdíjas női futballbajnokság indul Szaúd-Arábiában. A csapatokban 
17 évesnél idősebb játékosok szerepelhetnek, az első szezonban Rijád-
ban, Dzsiddában és Dammamban lesznek a mérkőzések, de a közeljö-
vőben várhatóan további városok csatlakoznak a ligához. Szaúd-Ará-
biában csupán két évvel ezelőtt engedélyezték nők jelenlétét nézőként 
a férficsapatok labdarúgó-mérkőzésein, és 2018-ban szüntették meg a 
nők autóvezetési tilalmát is. Tavaly óta a szaúdi nők férfi kísérő nélkül 
utazhatnak külföldre, és az éttermi szegregációt is eltörölték.
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