
2020.  JÚLIUS 31.  –  AUGUSZTUS 2. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP S P O R T 9#selejtező  #edzőmeccs

• A Gyergyószentmik-
lósi VSK kerete csütör-
tökön délelőtt átesett 
a második koronaví-
rus-tesztelésen is. 
Mindenki arra számít, 
hogy ezek is negatívak 
lesznek, és szombaton 
a csapat pályára tud 
lépni a labdarúgó 3. 
Ligába jutásért kiírt 
selejtezőn.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A mint az együttes vezetője  
Rokaly Attila elmondta, a 
Hargita megyei intézmények 

a zsúfolt programjuk miatt nem vál-
lalták a tesztek elvégzését, így egy 
sepsiszentgyörgyi laborban történt 
ez meg, az eredményeket csütörtök 
estére várták. Feltéve, hogy minde-
gyik kerettag teszteredménye nega-
tív lesz, megfelelő létszámban jelen 
tudnak lenni a semleges pályán ren-
dezett selejtezőn.

A cél a feljutás kivívása, már csak 
azért is, mert jövőre, 2021-ben ünnep-
lik az első gyergyószentmiklósi lab-
darúgócsapat megalapításának 100 

éves évfordulóját, és a centenárium-
hoz méltó lenne, ha ismét a 3. vonal-
ban szerepelhetne a város csapata.

A gyergyói VSK Fehér és Brassó 
megyék bajnokaival küzd a selejtezőn. 
Semleges pályán, Nyárádtőn üres le-
látók előtt zajlanak az összecsapások. 
Szombaton Brassói Corona–Gyergyói 
VSK, jövő szerdán Marosújvár–Co-
rona, míg jövő vasárnap Gyergyó–
Maros újvár találkozót rendeznek. Egy-
séges kezdési időpont: 17.30.

Kemény csatára számítanak 
Háromszéken

Ahogy azt korábban a klub vezető-
sége egyértelműen megfogalmazta, 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II a 
3. Ligában szeretné kezdeni az új 
idényt. Ehhez azonban a piros-fehé-
reknek egy kétmeccses osztályozón 
kell sikerrel helytállniuk, Maros és 
Szeben megye „bajnokaival” kell 
megküzdeniük a feljutás érdekében. 
Augusztus 1-jén, szerdán a Nyárád-
tői Unirea, majd augusztus 5-én, 
vasárnap a Nagydisznódi Măgura 
lesz a háromszékiek ellenfele, mind-
két mérkőzést semleges pályán, a 

brassói Ifj úsági Stadionban játsszák, 
kezdési időpont 17.30.

Kiélezett küzdelemre számít Marin 
Barbu, a Sepsi OSK II edzője, aki a nyá-
rádtői együttest tekinti fő riválisuk-
nak, ez alapján pedig az első mérkőzés 
akár sorsdöntőnek is bizonyulhat. A 
román fociberkekben Magiun becené-
ven emlegetett szakember szerint szű-
kös játékoskerettel kell kiállniuk, de 
mindenki bevethető állapotban van, 
és felkészülten várják az osztályozót.

„Készülünk a megmérettetésre, 
mindenki egészséges, csak sajnos lét-
számhiánnyal küzdünk. Ebben a te-
kintetben több segítségre számítottam 
az első csapattól, de ott is problémák 

vannak. Az ellenfeleink közül a Maros 
megyei csapat egyértelműen erősebb, 
így az esélyeket ötven-ötven százalék-
ban határoznám meg. A célkitűzésünk 
azonban nem változott, és a feljutás ér-
dekében mindent tőlünk telhetőt meg 
fogunk tenni” – nyilatkozta Marin Bar-
bu, a Sepsi OSK II edzője.

Bizakodók Nyárádtőn

A Nyárádtői Unirea a szombati találko-
zót követően jövő vasárnap 17.30-kor 
játszik a selejtezőtornán, amikor Nagy-
disznód lesz az ellenfele. Adrian Pop 
vezetőedző: „Bizakodva várjuk a tor-
nát, egyértelműen a feljutás a célki-
tűzésünk. Nagyszerű tettet szeretnénk 
véghezvinni, sokat jelentene a város 
számára. A legjobb az lenne, ha a tor-
na végén az első helyen végeznénk 
a csoportban, hiszen ezzel biztosan 
feljutnánk, így aztán nem kellene szá-
molgatni az esélyeinket, ha esetleg 
csak a másodikok lennénk. Az elmúlt 
időszakban amennyire lehetett, sike-
rült jól felkészülnünk. A koronavírus-
tesztekkel rendben vagyunk, a teljes 
játékoskeret egészséges. Figyelembe 
véve, hogy az első mérkőzésünkön egy 
élvonalbeli klub utánpótláscsapatával 
játszunk, tisztában vagyunk azzal, 
hogy kevés esélyünk van. Lépéshát-
rányban vagyunk az ellenféllel szem-
ben, amelynek több ideje volt a felké-
szülésre, és egyes játékosai a felnőtt 
csapattal készültek. De, nem akarunk 
kifogásokat keresni, a győzelemre ját-
szunk a szombati találkozón”.

Hazai pályán írhat történelmet Hamilton
Két hét szünet után a Forma–1 Silverstone-ba látogat, ahol még soha 
nem rendeztek ennyire későn futamot. Lewis Hamilton ismét történel-
met írhat, a hatszoros világbajnok a két héttel ezelőtti hungaroringi 
csúcsbeállítás után ezúttal rekordot dönthet: amennyiben nyer, akkor 
hét győzelmével immáron egyedüliként fogja vezetni a legtöbb hazai 
nagydíjon aratott diadalok rangsorát Alain Prost előtt. Még itt is nézők 
nélküli lesz a futam, melynek időpontja eredetileg július 19-én lett 
volna, és még a járvány kitörése után is volt rá esély, hogy ebben az 
időpontban tartják meg. Amikor a Forma–1 Nagy-Britanniába utazik, 
akkor az időjárással mindenképpen foglalkozni kell. Az előrejelzések 
szerint pénteken 30, szombaton és vasárnap 22–24 fokos lesz a levegő 
hőmérséklete, utóbbi két napon pedig 20–40 százalékos eséllyel lehet 
csapadék. A Brit Nagydíj időmérő edzését szombaton 16 órától, a futa-
mot vasárnap 16 óra 10 perctől rendezik.

Lékó vereséggel zárt és tizedik lett
Lékó Péter vereséggel zárt és utolsó lett azon a tízfős online sakktor-
nán, amely a negyedik állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen 
által útnak indított, egymillió dollár összdíjazású sorozatnak. A Le-
gends of Chess elnevezésű viadal szerdai utolsó, kilencedik fordulójá-
ban a magyar nagymester a kínai Ting Li-zsennel találkozott, és miután 
az első partit sötéttel elvesztette, háromszor is döntetlenre végzett 
riválisával. Lékó a múlt keddi nyitókörben 3–2-re legyőzte az ukrán 
Vaszil Ivancsukot, majd három 2,5–1,5-es vereség következett: szerdán 
az orosz Peter Szvidlertől, csütörtökön Carlsentől, pénteken pedig 
az orosz Vlagyimir Kramnyiktól kapott ki, szombaton armageddon-
ban legyőzte az indiai Viswanathan Anandot. Ezt követően vasárnap 
vereséget szenvedett a holland Anish Giritől, majd hétfőn az orosz Jan 
Nyepomnyascsijjal, kedden pedig az izraeli Boris Gelfanddal szemben 
maradt alul. A magyar sakkozó teljesítménye a tizedik helyre volt elég, 
győzött a 25 pontot gyűjtő Carlsen.

• RÖVIDEN 

A z FK Csíkszereda 2. ligás együt-
tese a nyári felkészülési időszak 

során először játszott hazai pályán ba-
rátságos mérkőzést, a harmadosztályú 
Sellenberki Viitorult 3–2-re győzte le. A 
szerda délutáni felkészülési mecc s 
szünetében még a Szeben megyei 
ellenfél vezetett, az FK Csíkszereda 
viszont fordítani tudott a második fél-
időben. A hazai edzőmeccsen bemu-
tatkozott a frissen szerződtetett Apró 
Claudiu, a Temesvári Ripensia korábbi 
kapitánya a második félidőben kapott 
lehetőséget. A nyári szerzemények kö-
zül János Norbert, Takács Rareș és Bor 
Dávid is pályán volt, akárcsak a pró-
bajátékon szerepelő Perényi Adrián és 
Sütő Zalán.

„Teljes mértékben nem lehetek 
elégedett, mert mindkét félidőben 
gólt kaptunk. Többet várok el a fi úk-
tól. Két, kiegyensúlyozott tizenegyet 
állítottam össze a mérkőzésre. Az 
első félidőben a játékosaim nem al-
kalmazták azt, amit az edzéseken 
begyakoroltunk, a szünetben viszont 
kiemeltem a tévedéseket, és a máso-

dik játékrészben részben sikerült kija-
vítani ezeket” – nyilatkozta megkere-
sésünkre Valentin Suciu vezetőedző.

„Az új játékosokról még korai meg-
mondani, hogy beválnak vagy sem. 
Én bízom bennük, remélem gyorsan 
beilleszkednek. Arra kell törekedje-
nek, hogy minél hamarabb megért-
sék a játékrendszert, és tudják, mi a 
kötelességük. Mindegyik játékos, aki 
már aláírt szerződést tapasztalata 
van a másod- vagy első osztályban, 
ez pedig minden bizonnyal a csapat 
segítségére lesz” – tette hozzá Suciu.

Az FK Csíkszereda következő fel-
készülési ellenfele a Székelyudvar-

helyi FC lesz szombaton 11 órától, 
szintén hazai környezetben. Az SZFC 
játékosai és stábtagjai tegnap reggel 
átestek a koronavírusteszten, min-
denki negatív.

Felkészülési labdarúgó-mérkő-
zés: FK Csíkszereda–Sellenberki 
Viitorul 3–2 (0–1), a csíkiak gólszer-
zői Bauza (54. – büntetőből, 79.), Be-
cze (76.). FK Csíkszereda, első félidő: 
Gyenge – Takács, Csonka, Incidisz, 
Simó – Kálmán, Pál – Pintér, Antal, 
Perényi – János. A második félidőben: 
Bartók – Palmeș, Gergely, Apró, Bor 
– Bara, Szondi (Sütő 70.), Botorok, Ba-
uza, Marrone – Becze. (Orbán Zsolt)

Többet vár játékosaitól az FK edzője

Kezdődik a harc a 3. Ligáért
A gyergyószentmiklósiak elvileg ott lesznek a selejtezőn

Minden gól számít. Kiélezett 
csaták várhatók 
a selejtezőtornákon

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó :
     VERES NÁNDOR

A második félidőben pörögtek fel a csíkiak

▸  FORRÁS:  PÁL ZOLTÁN/FK CSÍKSZEREDA




