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18.15 Magyar sikerek az olimpiákról, Rio de Janeiro 2016 (M4 Sport)
20.00 Labdarúgás, 1. Liga: Astra–Gaz Metan 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
20.30 Labdarúgás, La Liga: Levante–Sevilla 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)
23.00 Labdarúgás, La Liga: Betis–Granada 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 3, Look Plus)

• 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  

Storck álomszerű debütálása a DAC kispadján
A Dunaszerdahely házigazdaként 5–0-ra legyőzte az MFK Zemplín 
Mihalovce (Nagymihály) csapatát Bernd Storck vezetőedző első tét-
mérkőzésén, a szlovák labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 
szombati játéknapján. Fortuna Liga, felsőházi rájátszás, 1. forduló: 
FC DAC 1904–MFK Zemplén Nagymihály 5–0 (1–0), gólszerzők Divko-
vič (31., 57., 68.), Kalmár (68.), Blackman (90+2.). A Dunaszerdahely 
továbbra is a harmadik helyen áll a tabellán, amit a Pozsonyi Slovan 
vezet, második pedig a Žilina (Zsolna). A DAC számára nincs megál-
lás, hiszen már szerdán is pályára lépnek Bernd Storck tanítványai. A 
Szlovák Kupa elődöntőjében a Ružomberok (Rózsahegy) együttesét 
fogadják, szintén a MOL Arénában.

Juventus–Napoli döntő az Olasz Kupában
A címvédő Juventus után a Napoli jutott a labdarúgó Olasz Kupa döntő-
jébe, miután az elődöntő szombati visszavágóján házigazdaként 1–1-es 
döntetlent játszott az Internazionale csapatával. Olasz Kupa, elődöntő, 
visszavágók: Napoli–Internazionale 1–1 (1–1), továbbjutott a Napoli, 
2–1-es összesítéssel; Juventus–AC Milan 0–0, továbbjutott a Juventus, 
1–1-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal. A döntőre szerdán 
Rómában kerül sor. A Juventus eddig 18 alkalommal szerepelt a finá-
léban, amelyet 13-szor nyert meg. A Napoli mérlege kilenc döntő és öt 
győzelem. A torinói és a nápolyi együttes először találkozik egymással 
a kupadöntőben.

• RÖVIDEN 

N em lett könnyebb a bennmara-
dásért küzdő Debrecen helyze-

te a labdarúgó OTP Bank Ligában, 
miután legnagyobb riválisához, a 
Pakshoz hasonlóan csak egy pontot 
szerzett a 29. fordulóban. A DVSC ha-
zai pályán 2–2-es döntetlent játszott 
a Puskás Akadémiával, a paksiak 
pedig kétgólos hátrányból egyenlí-
tettek (3–3) Zalaegerszegen. A Pus-
kás Akadémia csapatát erősítő, az FK 
Csíkszeredánál nevelkedett Tamás 
Nándor a 68. percben lépett pályára, 
de csak kilenc percet játszott, mert 
a 77. percben egy ütközést követően 
megsérült a válla, ezért a kézdialmá-
si játékost le kellett cserélni.

Nehezen tudott győzni a Fradi 
hazai pályán a Kisvárda ellen, az 
egyetlen, három pontot érő találatot 
a román Mihai Mincă kapus ritkán 
látható potyagóljának köszönhetően 
érték el a zöld-fehérek. A címvédő 
Fradi sorozatban kilencedik bajnoki 
találkozóján maradt veretlen, pálya-
választóként pedig 52 meccs óta nem 
találtak legyőzőre, ebben az időszak-
ban a 41. sikerét aratta a csapat.

OTP Bank Liga, 29. forduló: Zala-
egerszegi TE FC–Paksi FC 3–3 (1–1), 
gólszerzők Bobál G. (33., 50., 62.), 
illetve Könyves (12.), Böde (79., ti-
zenegyesből), Balogh B. (90+2.); Me-
zőkövesd Zsóry FC–Budapest Hon-

véd 1–2 (0–2), gólszerzők Dragóner 
(90+3.), illetve Ugrai (10.), Gazdag 
(37.); Ferencvárosi TC–Kisvárda Mas-
ter Good 1–0 (0–0), gólszerző Sigér 
(75.); Debreceni VSC–Puskás Akadé-
mia FC 2–2 (1–1), gólszerzők Adeniji 
(6., 62.), illetve Knezevic (32.), Van 
Nieff  (57.). A Kaposvári Rákóczi FC–
Diósgyőri VTK és a MOL Fehérvár 
FC–Újpest FC mérkőzés lapzárta 
után fejeződött be.

Az állás: 1. Ferencváros 67 pont, 2. 
MOL Fehérvár 55, 3. Mezőkövesd 46, 
4. Puskás Akadémia 44, 5. Diósgyőr 
41, 6. Honvéd 41, 7. Zalaegerszeg 36, 8. 
Kisvárda 35, 9. Újpest 35, 10. Paks 34, 
11. Debrecen 32, 12. Kaposvár 11. (D. L.)

K éthetes székelyudvarhelyi edző-
táborozást követően mától Csík-

szeredában folytatja felkészülését az 
Imperial Wet teremlabdarúgó-együt-
tes. Románia bajnoka az elmúlt 14 
napban a székelyudvarhelyi Rákóczi 
Centerben készült, a szakszövetség 
és az egészségügyi hatóságok előírá-
sait betartva. Cosmin Gherman edző 
legénysége mától hazai környezetben 
gyakorol, de egyelőre nem lehet tud-
ni semmit a bajnokság folytatásáról. 
A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 

vezetősége elnapolta a hétvégére ter-
vezett online találkozót, amelyen a te-
remlabdarúgó-bajnokság döntőjében 
érdekelt klubok, a címvédő Csíksze-
redai Imperial Wet és a Galaci United 
képviselőivel tárgyalt volna a döntő 
időpontjáról. A megbeszélés elmaradt, 
az FRF várja a sportminisztérium, a 
kormány és az egészségügyi szakha-
tóságok döntéseit, azt, hogy milyen 
enyhítéseket hoznak a sportélet terén 
– mondta Bíró Zsolt, az Imperial Wet 
menedzsere. Nem volt tárgyalás fut-

salügyben, így nem született döntés 
Savióról sem. A csíkiak brazil, de ro-
mán állampolgársággal is rendelkező 
játékosát az utolsó bajnoki mérkőzé-
sen kiállították, piros lapot kapott.

A koronavírus-járvány miatt már-
ciusban félbeszakadt teremlabdarú-
gó 1. Liga a döntővel folytatódik, a 
szakszövetség határozata szerint egy 
oda-visszavágós sorozatban dönti 
el a Csíkszeredai Imperial Wet és a 
Galaci United, hogy ki lesz Románia 
futsalbajnoka 2020-ban. (D. L.)

Hazatért Csíkszeredába az Imperial Wet

• Nem Mészáros Al-
pár fogja felkészíteni 
a Székelyudvarhelyi 
FC csapatát a labdarú-
gó 3. Liga következő 
szezonjára, elválnak a 
kolozsvári szakember 
és a klub útjai. A csa-
pat vezetősége Florin 
Cornel Stângă brassói 
szakemberrel egye-
zett meg.

Z Á T Y I  T I B O R

M észáros Alpár két és fél 
évvel ezelőtt, 2018 január-
jában érkezett Székelyud-

varhelyre, akkor Gálhidi Györgyöt 
váltotta. Irányításával a csapat ki-
harcolta a bennmaradást. A 2018–
19-es szezonban érte el az együttes 
eddigi legjobb helyezését a harmad-
osztályban, amikor 10. helyen vég-
zett az SZFC.

A májusban lefújt szezonnak az 
ő irányításával futott neki a csapat, 
ám négy fordulót követően magán-
életi okok miatt lemondott. Demény 
Norbert vette át az irányítást, ám az 

őszi szezon végére visszatért Mészá-
ros.

„Ez volt a vezetőség határozata, 
amit el kellett fogadjak. Nagyon jól 

éreztem magamat az elmúlt két és 
fél évben Székelyudvarhelyen. Az 
a legfontosabb, hogy a csapat benn 
maradt mind a három idényben, 

amit ott töltöttem” – mondta Mészá-
ros Alpár.

Helyét a brassói Florin Cornel 
Stângă veszi át. A 41 éves korábbi vé-

dekező középpályás több idényt le-
húzott az 1. Ligában, előbb a Brassói 
FC, majd a Pandurii Târgu Jiu játé-
kosaként. Egy év görög légióskodás 
után (Skoda Xanthi) visszatért a ro-
mán élvonalba, a Marosvásárhelyi 
FCM-hez, aztán ismét a Brassói FC 
játékosa lett. Karrierje végén meg-
fordult a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-nál és a Szászhermányi FC-nél 
is a harmadosztályban. 2018-ban a 
Brassói SR játékosedzője lett. A fél-
beszakadt szezonban csapatával a 
11. helyen állt a 3-as szériában.

„Nagyon örvendek a megkeresés-
nek, Székelyudvarhelyen komoly és 
korrekt emberekkel találkoztam. Az 
első pillanattól tetszett a felvázolt 
helyzet, főleg az, hogy fi atal és helyi 
játékosokra kell felépíteni a csapa-
tot. A feltételek kiválók, és az a cé-
lom, hogy a csapat minőségi focival 
szolgálja ki a közönségét, a fi atalok 
pedig sokat fejlődjenek. A felkészü-
lést július 1-jén kezdjük, az első tét-
meccsünk augusztus közepén lesz a 
Román Kupában, a bajnokság pedig 
augusztus 29-én kezdődik” – nyilat-
kozta megkeresésünkre Florin Cor-
nel Stângă.

Edzőváltás a Székelyudvarhelyi FC-nél
Florin Cornel Stângă váltja Mészáros Alpárt a kispadon

Semmi sem tisztázódott a magyar bajnokságban

Florin Cornel Stângă legutóbb 
a Brassói SR játékosedzője volt

◂  F O T Ó :  L Á S Z L Ó  Z S O L T




