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• Szőcs László eddigi 
karrierje során három 
együttessel lett orszá-
gos bajnok, egy újabb 
csapattal érheti ezt el 
a 2020–2021-es sze-
zonban. A 35 éves te-
remlabdarúgó eligazolt 
az FK Székelyudvar-
helyről, a Dévai Auto-
bergamóhoz írt alá.

JÓZSA CSONGOR

A z SK Székelyudvarhellyel, a 
Marosvásárhelyi City’us-szal 
és a Csíkszeredai Imperial 

Wettel is bajnoki aranyérmet szerzett 
a teremlabdarúgó 1. Ligában Szőcs 
László. A székelyudvarhelyi szüle-
tésű játékos a napokban megállapo-
dott a Dévai Autobergamóval. A kö-
vetkező szezonban a Hunyad megyei 
város együttesének célkitűzése az 
első hely megszerzése.

Az Autobergamo viszonylag gyen-
gén szerepelt a 2019–2020-as szezon-
ban: nem jutott be a felsőházi ráját-
szásba. Úgy tűnt, hogy a klub a fi atal 
játékosokra épít majd a következő évad-
ban. Ám miután a helyi önkormányzat-
tól jelentős pénzösszeget kaptak támo-
gatásként, más lett a szemlélet: rögtön 
érmes reményekben bizakodnak.

Két brazil játékos érkezését jelentette 
be a klub: Ricardinho Sobral és Emer-
son Detinho ölti magára az Autoberga-
mo mezét. Utóbbi az edzői munkakört 
is betölti a csapatnál. Az idegenlégiósok 
mellett a klub a román válogatott Szőcs 
Lászlót is megszerezte.

Szőcs az elmúlt idényt a Csíksze-
redai Imperial Wetnél kezdte, a téli 
szünetben szerződést bontott, ha-
zatért szülővárosába, ahol a nagy-
pályás Székelyudvarhelyi FC-nél 

játszott a 3. Ligában, illetve a helyi 
FK-ban futsalozott.

„Nem vagyok már fi atal, úgy gon-
doltam, hogy a hazatérésem végleges 
lesz. Szűk egy hónappal ezelőtt ke-
resett meg a dévai elnök, aki vázol-
ta elképzeléseit, hozzátette, nagyon 
szeretné, hogy én is a terv részese 
legyek. Nem ez volt az első hívása, az 
elmúlt években is keresett, tett aján-
latot. Elsőre nem mondtam igent, úgy 
egyeztünk, hogy kapok egy kis gon-

dolkodási időt” – mondta megkere-
sésünkre a teremlabdarúgó.

Megbeszélte a családjával, illetve 
az FK Székelyudvarhely vezetőségét 
is értesítette, hogy kapott egy aján-
latot. „Kétszer is rákérdeztem, hogy 
akarják-e, hogy maradjak Udvarhe-
lyen. Egyikre sem jött érdemleges vá-
lasz. A dévai ajánlat nagyon korrekt 
volt, a családom is rábólintott, hogy 
újból elhagyjuk a várost, így aláír-
tam az Autobergamóhoz. A megál-

lapodás egy évre szól, hosszabbítási 
lehetőséggel” – tette hozzá.

A Hunyad megyei klub további 
válogatott játékosokkal is tárgyalás-
ban áll, nagyon úgy tűnik, hogy ütő-
képes keret kialakításán dolgoznak. 
Az új bajnoki idény a tervek szerint 
augusztus végén, szeptember elején 
indulna. Persze ez még kérdéses, 
hiszen jelenleg igazi edzést nem is 
tarthatnak a teremlabdarúgók a zárt 
sportlétesítményekben.

Carlson a Coronánál marad
A következő idényben is a Brassói Corona játékosa lesz Cody Carlson. 
A Brassói Corona közösségi oldalán jelentette be a 29 éves hátvéd 
szerződéshosszabbítását. A kanadai jégkorongozó 2018-ban érkezett 
az Erste Ligába, első csapata a Brassó volt. A szezont az Újpestnél 
kezdte, de decemberben visszatért az erdélyi klubhoz. A félbesza-
kadt szezon második felében Carlson 20 mérkőzésén 4 gólt lőtt és 15 
gólpasszt adott.

Bogdán Ádám aláírt a Fradihoz
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros hivatalos honlapján beje-
lentette Bogdán Ádám szerződtetését. A 20-szoros válogatott kapus 
32 évesen mutatkozhat be a labdarúgó NB I-ben. Bogdán a Vasasban 
nevelkedett, majd 2007-ben Angliába igazolt, ahol a Bolton Wanderers 
és az FC Liverpool játékosa volt, 2018-tól pedig előbb kölcsönben, majd 
végleg a skót Hibernian együttesében védett. A nemzeti együttesben 
húsz alkalommal lépett pályára, legutóbb 2016-ban.

Szász-Kovács Emese folytatja az olimpiáig
Szász-Kovács Emese, a női párbajtőrvívás olimpiai címvédője egy évvel 
meghosszabbította szerződését a Vasassal, és tovább dolgozik azért, 
hogy ott lehessen a jövő nyárra halasztott tokiói nyári játékokon. A 37 
éves vívó a fővárosi klub honlapjának adott nyilatkozatában egyebek 
közt azt mondta: az egyéves halasztás nem változtatott azon a célján, 
hogy kivívja az olimpiai szereplést. „Korábban persze bizonytalan 
voltam, hogy a tokiói olimpia után folytatom-e, de amikor kiderült a 
2021-re való halasztás, egyértelmű volt, hogy végigvívok még egy 
teljes szezont. Ha már egyszer beleálltam ebbe az egészbe, nem fogom 
félbehagyni” – mondta Szász-Kovács, hozzátéve, hogy családja teljes 
mértékben támogatta döntését.

• RÖVIDEN 

M egpróbálják új alapokra he-
lyezni a Brassói Coronát azok 

után, hogy doppingolásnak számító 
tiltott intravénás lézerkezelés miatt 
a Cenk alatti város női kézilabdacsa-
patát kizárták a román élvonalból, 17 
játékosa pedig 15 és 20 hónap közöt-
ti eltiltást kapott. A gárda nem adja 
fel, újjáépítené magát a romokból. Az 

egykori kiváló balátlövő, a 93-szoros 
román válogatott, világbajnoki ezüst-
érmes, 45 éves Simona Gogîrlă lett a 
csapat edzője.

„Tele vagyok energiával, alig vá-
rom, hogy elindítsam az új projektet 
azokkal az emberekkel, akikkel egy 
ideje nagyon jól dolgozom együtt. 
Mindannyian lelkesek vagyunk, vá-

gyunk a kézilabdára, a közönségre és 
arra a pozitív energiára, amit a pályán 
érzünk. Reméljük, hogy a szurkolóink 
velünk tartanak, bíznak ebben a fi atal 
csapatban és aktívan részt vesznek az 
életünkben” – nyilatkozta.

A Coronának megvan az első új szer-
zeménye, a szerb ZRK Naisa Nis jobbát-
lövője, a 25 éves Jelena Terzic. (J. Cs.)

Világklasszis a brassóiak kispadján

H a hinni lehet a bukaresti Pro-
sport sportportál információ-

inak, Craiova helyett Ploiești lesz a 
házigazda városa a július 22-ére ter-
vezett labdarúgó Román Kupa dön-
tőjének. A Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) a napokban jelenti be 
hivatalosan a fi nálé helyszínét, és 
egyelőre nem tudni, hogy a mérkő-
zésre engedélyezik-e a szurkolók 
belépését. Valószínűbb, hogy a dön-
tő zárt kapus lesz, bár a szövetség 
képviselői felvették a kapcsolatot a 
hatóságokkal, hogy a 15 ezer férőhe-
lyes stadion befogadóképességének 
legalább 20 százalékát kihasznál-
hassák. Ebben az esetben nagyjából 

háromezer néző lehetne jelen a kupa-
döntőn.

Az FRF sürgősségi bizottsága 
márciusban úgy határozott, az ak-
kor még május 23-ára kiírt döntőt a 
craiovai Ion Oblemenco Stadionban 
fogják megrendezni. A lehetséges 
helyszínváltoztatást az alacsonyabb 
rendezői költségek indokolják. A 
hírek szerint a szakszövetség min-
denképp a craiovainál kisebb létesít-
ménybe akarta költöztetni a fi nálét, 
és a ploiești-i mellett a tavaly ősszel 
átadott zsilvásárhelyi (Târgu Jiu) 
stadion is felmerült mint új helyszín. 
Végül azonban mégiscsak az Ilie 
Oană Stadionra eshet a választás, 

ami jó hír a várható döntősök számá-
ra, hiszen így lényegesen kevesebb 
távolságot kellene megtenniük.

A döntőben nagy eséllyel a Sepsi 
OSK és az FCSB találkozik majd. A 
sepsiszentgyörgyi csapat a Temes-
vári Ripensia (1–4), az Astra Giurgiu 
(4–2), illetve a Petrolul Ploiești (0–1) 
legyőzésével jutott el az elődöntőig, 
amelynek első mérkőzésén lefocizta 
hazai pályán a Jászvásári Polit (5–1). 
Az FCSB ezalatt a Metaloglobust 
(0–2), a Kolozsvári U-t (0–1) és az FC 
Hermannstadtot (1–2) búcsúztatta, a 
négy között pedig 3–0-ra nyert a Di-
namo pályáján. A visszavágókat jövő 
héten rendezik. (Orbán Zsolt)

Ploiești-re költöztethetik a kupadöntőt

Új csapata lesz Szőcs Lászlónak
Székelyudvarhely, Marosvásárhely és Csíkszereda után Dévára költözik

Újabb kihívást fogadott el a székelyudvarhelyi teremlabdarúgó   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD 




