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Két jászvásári meccs vár a Sepsi OSK-ra
Pár nap leforgása alatt kétszer is a Jászvásári Poli otthonában játszik 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. Előbb vasárnap 13 órakor a labdarúgó 
1. Liga alsóházi rájátszásának 8. fordulójában lép pályára a moldvai 
városban, majd csütörtökön 20 órától a Román Kupa elődöntőjének visz-
szavágóján lesz a Poli vendége. A csapat Vlad Mitrea személyében újabb 
tehetséges fiatal labdarúgóval kötött szerződést. A 19 éves középpályás, 
aki legutóbb a belga KSK Lokeren játékosa volt, három évre szóló szerző-
dést írt alá. 2016 és 2019 között az olasz Inter ificsapataiban játszott, az 
elmúlt idényben pedig a belga Lokerenben szerepelt. Mitrea eddig a ro-
mán U17-es és U18-as válogatottba kapott meghívást. Labdarúgó 1. Liga, 
rájátszás, alsóház, 7. forduló: Clinceni–Sepsi OSK 1–0, Poli–Hermanns-
tadt 2–3, Voluntari–Târgoviște 2–0. A Viitorul–Dinamo mérkőzés lapzár-
ta után fejeződött be. A következő fordulóban (július 5–6.): vasárnap 13 
órától Jászvásár– Sepsi OSK, 17 órától Clinceni–Dinamo; hétfőn 17 órától 
Târgoviște–Nagyszeben, 20 órától pedig Voluntari–Viitorul.

Ott lehetnek az olimpián a profi jégkorongozók
A remények szerint szerepelhetnek a 2022-es és 2026-os téli olimpián az 
észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) sztárjai – ebben állapodtak meg 
a liga vezetői a játékosok érdekvédelmi szervezetével (NHLPA). Az NHL és 
az NHLPA képviselői megegyeztek az új kollektív szerződés feltételeiről, 
és ebben áll az a kitétel, hogy a hokisok indulhatnak a következő két öt-
karikás játékokon. A szerződést minden bizonnyal a hétvégén szentesítik 
a felek. Az NHL-esek 1998-óta léphettek jégre téli olimpián, ám legutóbb, 
2018-ban Pjongcsangban erre nem kaptak engedélyt. A 2022-es játékok-
nak Peking, a 2026-osnak Milánó és Cortina d’Ampezzo ad otthont.

• RÖVIDEN 

B écsben kisorsolták a női és a 
férfi  kézilabda Bajnokok Ligája 

csoportjait. A férfi aknál a Veszp-
rém mellé sorolták be a német Kielt 
és a spanyol Barcelonát is, ezzel a 
2019/20-as idény decemberre ha-
lasztott négyes döntőjének részvevői 
közül három együttes is a B jelű nyol-
casba kapott besorolást. A nőknél a 
címvédő Győri Audi ETO KC-ra két, 
papíron nehéz ellenfél, a Rm. Vâlcea 
és a montenegrói Podgorica vár.

Kézilabda Bajnokok Ligája, 
férfi ak, A csoport: Vardar Szkopje 

(északmacedón), Paris Saint-Ger-
main (francia), PGE Vive Kielce (len-
gyel), Porto (portugál), MOL-Pick 
Szeged, HC Meskov Breszt (fehéro-
rosz), Elverum (norvég), SG Flens-
burg-Handewitt (német). B csoport: 
Barcelona (spanyol), Telekom Veszp-
rém, THW Kiel (német), Aalborg 
(dán), HC Nantes (francia), HC Motor 
Zaporizzsja (ukrán), RK Celje (szlo-
vén), HC PPD Zagreb (horvát).

 Nők, A csoport:  Metz (francia), 
Rosztov-Don (orosz), Vipers Kris-
tiansand (norvég), Esbjerg (dán), 

FTC-Rail Cargo Hungaria, Bukaresti 
CSM, Bietigheim (német), Krim Ljubl-
jana (szlovén).

B csoport:  SCM Râmnicu Vâlcea 
(román), Győri Audi ETO KC, Bu-
ducnost Podgorica (montenegrói), 
Borussia Dortmund (német), CSZ-
KA Moszkva (orosz), Brest Bretagne 
(francia), Odense (dán), HC Podravka 
Vegeta (horvát).

Amennyiben a koronavírus-jár-
vány nem szól közbe, szeptember 
16–17-én rendezik a csoportkör első 
fordulóját.

• Elkezdte felkészülé-
sét az új idényre az FK 
Csíkszereda labdarú-
gócsapata. Székelyföld 
egyetlen másodosztá-
lyú együttesénél van 
pár távozó, Valentin 
Suciu vezetőedző pe-
dig több poszton erősí-
teni szeretné a keretet. 
Meg nem erősített 
hírek szerint az új sze-
zon augusztus 22-én 
kezdődik.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A hatóságok utasításait be-
tartva, tíz főnél kisebb cso-
portokban tartotta első nyá-

ri edzését tegnap az FK Csíkszereda 
felnőtt együttese. A stáb alig válto-
zott, az egyik kapusedző, Tiberiu 
Lung a Székelyföld Labdarúgó Aka-
démiánál kapott fontos feladatot, a 

többiek pedig maradtak: Valentin 
Suciu vezetőedző, Lucian Nicolau 
és Keszler Áron másodedzők, Mi-
chelle Bon erőnléti edző, Fekete 
Károly kapusedző, Bálint Botond és 
Kósa Zsombor gyúrók, dr. Bachner 
István orvos.

Július 11-éig hazai környezetben 
készül a csapat, majd egy tizen-
egy napos edzőtáborba vonulnak 
Kovásznára. „Minden terv, minden 
elképzelés feltételes módban van, hi-
szen a koronavírus-járvány minden 
elképzelést keresztülhúzhat. Eddig a 
csapat tagjain és a szakmai stábon is 
három-három tesztet végeztek el, és 
minden eredmény negatív. Kovász-
nán két edzőmeccset szeretnénk ját-
szani, majd egy hétig újra itthon ké-
szülnénk. Augusztus 3-ától egy újabb 
11–12 napos edzőtábor következne, 
a helyszín egyelőre ismeretlen, de 
abban a periódusban a felkészülési 
mérkőzéseken lenne a hangsúly” – 
tudtuk meg Suciutól.

Bajkó Barna visszavonult

A vezetőedző elmondta, hogy öt já-
tékosnak járt le a szerződése, illet-
ve kölcsöne: Magyari Szilárdnak, 
Bordás Dánielnek, Veres Szilárd-
nak, Erdei Carlónak és Yasin Ha-
mednek. Közülük már biztos, hogy 
Magyari Soroksáron, a magyar 
NB2-ben folytatja. Bajkó Barna be-
fejezte játékosi pályafutását, ő a 
klub U17-es csapatának lesz a veze-
tőedzője. Új játékos a 25 éves fitódi 
János Norbert csatár, aki utoljára a 
Lénárdfalvánál játszott, illetve a 
tordai születésű, jobbhátvéd és kö-
zéppályás poszton is bevethető 28 
éves Takács Rareș. Takács legutóbb 

a Kolozsvári U csapatát erősítette, 
de karrierje során játszott még a 
Torda, a Ștefănești, a Resicabánya 
és a Szatmári Olimpia színeiben is. 
Az argentin Bauza haza sem uta-
zott, Eder viszont Barcelonában 
van, és pár napja próbál repülőjá-
ratot találni, hogy visszatérjen Er-
délybe.

Hiányzott a tegnapi edzésről a 
vajdasági Pintér Norbert, aki magán-
életi problémái miatt két nap késés-
sel kezdi majd meg a felkészülést. 
Visszatért Becze Tamás, aki tavaszra 
Bákó 3. ligás csapatának volt köl-
csönadva. A felnőtt csapattal készül 
négy 18 éven aluli játékos: Gergely 
Botond, Szondy Botond, Casiadi-Ba-
kó Soma és Botorok János.

„János Norbert pár pluszkilóval 
érkezett az edzésre, remélem, ha-
mar leadja. Kapusposzton két ifjú-
sági játékosunk van, próbálunk 
még egy kapust találni, de ha nem 
sikerül, bármikor visszahívhatjuk 
a saját nevelésű Dombrádi Balázst, 
aki a 2. Ligába való feljutásért har-
coló Nagybányai FC kapusa volt az 
elmúlt idényben. Erősíteni szeret-
nénk a védelmet, a középpályát és 
a csatársort is, főleg mindhárom 
csapatrész tengelyét. Van egy év 
tapasztalatunk a másodosztály-
ban, a fiúk láthatták, hogy a ta-
valyinál jobb játékra lesz szükség. 
Célunk a minél jobb helyezés és 
a közönség kiszolgálása szép és 
eredményes futballal” – mondta el 
Suciu.

Még nem lehet tudni, hogy hány 
csapatos lesz a román 2. Liga, de 
Suciu szerint akár egycsoportos, 
akár kétcsoportos, a tavalyinál min-
denképp eredményesebb focit kell 
játszania a csapatnak.

Nyolchetes alapozást terveznek
Az FK Csíkszereda edzésén jártunk

Az FK Csíkszereda kerete 

Kapusok: Gyenge Szilárd, Bartók Alpár.
Hátvédek: Gergely Botond, Raul Palmeș, Majzik Adrián, Simó Csongor, 
Hrisztosz Incidisz, Csonka Bonifác, Salvatore Marrone, Takács Rareș.
Középpályások: Eder Gonzales, Szondy Botond, Pintér Norbert, Csürös 
Attila, Casiadi-Bakó Soma, Kálmán Szilárd.
Csatárok: Botorok János, Juan Francisco Bauza, Antal Barna, Marvin 
Schieb, Bara Levente, Becze Tamás, János Norbert.

Egy csoportban a Győr és a Rm. Vâlcea

A keretépítés újabb fontos állomá-
sát jelentette be a Gyergyói Hoki 

Klub csütörtökön. A piros-fehérek szer-
ződést hosszabbítottak Ruczuj Gel-
lért kapussal is. Ezzel a GYHK három 
hálóőrrel rendelkezik, Jordon Cooke, 
Szakács Szabolcs és Ruczuj Gellért 
személyében. Ruczuj a GYHK csapatá-

nak első játékosai közé tartozott, 2018 
tavaszán igazolt Gyergyószentmiklós-
ra Csíkszeredából, ahol MOL Liga-győ-
zelmet, több romániai bajnoki aranyat, 
illetve kupasikert ünnepelhetett. Ko-
rábban, 2015 tavaszán kölcsönjátékos-
ként már viselte a gyergyói mezt is. „A 
GYHK csapatában az Erste Ligában és 

a hazai kihívások során is megbízható 
teljesítményt nyújtott az eddigiek so-
rán, és erre számítunk, ezt várjuk tőle 
ezután is. Közös cél a trófeák szerzése, 
és nem kétséges, hogy ebben Ruczuj 
Gellértnek is kiemelkedően fontos sze-
repe lesz” – áll a szerződéshosszabbí-
tásról szóló közleményben. (G. I.)

Megvan a GYHK harmadik kapusa is

Az utasításokat szigorúan betartva, tíz főnél kisebb csoportokban edzenek   ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




