
Tévézik a lénárdfalvi meccset 

Minden szükséges engedélyt és jóváhagyást sikerült beszerezni ahhoz, 
hogy a szombati Lénárdfalvi SK–FK Csíkszereda mérkőzést élőben tudják 
közvetíteni – olvasható a csíki futballklub közösségi oldalán. „Sajnos a je-
lenlegi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a szurkolók a lelátóról biztassák 
csapatunkat, sőt, a meccset egyetlen sportcsatorna sem tűzte műsorra. 
Az FK Csíkszereda vezetőségének sikerült egyezségre jutni az Erdélyi 
Magyar Televízió vezetőségével, akik partnerek voltak és helyet biztosí-
tottak a műsorrácsban a bajnoki meccsünknek. A 4 kamerás közvetítés 
költségeit az FK Csíkszereda állja, a meccset a csapat YouTube-csator-
náján is élőben lehet követni, magyar nyelvű kommentárral” – áll az FK 
Csíkszereda közleményében.
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• Közel hat hónap 
után újra hivatalos 
mérkőzést játszhat 
az FK Csíkszereda. 
Székelyföld egyetlen 
másodosztályú csapa-
ta holnap a Nagybá-
nyához közeli Lénárd-
falván vendégszerepel 
a labdarúgó 2. Liga 
nyitófordulójában.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A z FK Csíkszereda két játéko-
sának kedden pozitív lett 
a koronavírus-tesztje, őket 

elkülönítették, a keret többi tagja pe-
dig tegnap reggel újabb tesztelésen 
vett részt. Senkinek sem volt ezen a 
héten semmilyen tünete, és ezt a teg-
nap délutánra megérkezett, hivatalos 
teszteredmények is megerősítették: az 
FK Csíkszereda minden játékosának 
és a stáb összes tagjának negatív lett 
a tesztje – közölte Szép Zoltán, a klub 
sajtóreferense. Nincs tehát semmilyen 
akadálya annak, hogy a csapat hol-
nap elkezdje az új bajnokságot.

Ismerős az első ellenfél, az újonc 
Lénárdfalva, a Máramaros megyei-
ekkel két évvel ezelőtt nagy harcot 
vívott az FK Csíkszereda a 3. Ligá-
ban. Akkor a csíkiak jutottak fel a 
másodosztályba, rá egy évre azon-

ban a máramarosi gárdának is sike-
rült egy szinttel magasabbra lépnie.

Nehéz mérkőzésre számít Valen-
tin Suciu, az FK Csíkszereda veze-
tőedzője, hiszen kedden délutántól 
csütörtök délutánig izgatottan várták 
a játékosok és a stáb is, hogy mi lesz 
az újabb tesztelés eredménye. „Hála 
Istennek mindenki negatív, tehát száz 
százalékban a szombati mérkőzésre 
összpontosíthatunk. Az ellenfél szá-
munkra rejtély, hiszen a feljutó csapat 
szinte teljes egészében kicserélődött, 
hét új, meghatározó játékos érkezett 
a Lénárdfalvához. A mi keretünk 
nem teljes, hiszen kedden kiesett a 
két koronavírussal megfertőződött já-
tékosunk, míg Marvin Schieb, Antal 
Barna és Pintér Norbert sérüléssel 

küszködnek, rájuk sem számítha-
tunk. Jónak és eredményesnek tartom 
a felkészülést, a játékosok komolyan 
dolgoztak, és remélem ezt a szombati 
eredmény is tükrözni fogja” – mondta 
el Suciu. Az FK Csíkszereda március 
8-án játszotta utolsó hivatalos mér-
kőzését a másodosztályban, akkor, 
hazai pályán 2–1-es vereséget szen-
vedett a Petrolul Ploiești együttesétől.

A román labdarúgó 2. Liga első 
fordulójának (augusztus 29. – szep-
tember 1.) programja: szombaton 11 
órától Lénárdfalvi SK–FK Csíkszere-
da, CSM Slatina–Dunărea Călărași, 
Temesvári ASU Poli–CS Mioveni, Glo-
ria Buzău–Concordia Chiajna, Unirea 
Slobozia–Turris Oltul Turnu Măgure-
le és Bukaresti Metaloglobus–Pandu-

rii Lignitul Tg. Jiu, 15.30-tól U Craiova 
1948 SA–Temesvári Ripensia; vasár-
nap 13 órától Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu–Bukaresti Rapid; hétfőn 17.30-tól 

Bákói Aerostar–Kolozsvári U; kedden 
19.30-tól Petrolul Ploiești–Konstancai 
Farul. A Resicabányai CSM együttese 
szabadnapos lesz.

V égéhez közeledik a Csíkszere-
dai Caissa Sakk Klub hagyo-

mányos nyári versenye, amelyet a 
járványügyi intézkedések miatt a 
Korona Panzió teraszán tartanak. 
A huszonhárom éve zajló, csíksze-
redai torna 1998-ban a Csibi József 
Emlékversenyként kezdődött, az-
tán Ciuc-Premium, később pedig a 
Bancpost nevet viselte. A főverseny 
tavalytól Caissa néven zajlik, a Ba-
logh János Emlékversenyen pedig 
hetedik éve a gyerekek játszanak. A 
kilencfordulós vetélkedő túl van már 

a nyolcadik fordulón, és az A2-es cso-
portban eldőlt, hogy az udvarhelyi 
Rendi Éva lesz a győztes.

A négy csoport élmezőnyének ál-
lása, A1-es főcsoport (10 versenyző): 
1. Iulian Sofronie (Brassói CS Logic 
64) 7 pont, 2. Barátosi Dániel (Maros-
vásárhelyi Juvenes) 6,5 pont, 3. Gab-
riel Dulman (Jászvásári Poli) 5 pont.

A2-es csoport (10 versenyző): 1. 
Rendi Éva (Székelyudvarhelyi ISK) 7,5 
pont, 2. Andrei Gheorghe (Csíkszeredai 
Caissa SK) 5,5 pont, 3. Ilyés Imre (Sepsi-
szentgyörgyi ACS Cavalerul) 5 pont.

Balogh János Emlékverseny, U14-
es korosztály (8 versenyző): 1. Maier-
Donici Dávid (Marosvásárhelyi ISK) 
5,5 pont, 2. Ioana Denisa Călugă-
reanu (Gambitul Damei Ploiești) 4,5 
pont, 3. Mihai Tătar (Marosvásárhe-
lyi ISK) 5 pont.

U8-as korosztály (8 versenyző): 
1. Kovács Balázs (Szatmárnémeti 
Akarat) 6,5 pont, 2. Aurelian Butu-
za (Marosvásárhelyi ISK) 6 pont, 
3. Vladimir Sofronie (Marosvásárhe-
lyi ISK). 

D. L.

A második selejtezőkör jelentet-
te a végállomást a Kolozsvári 

CFR-nek a labdarúgó Bajnokok Ligá-
jában, a hazai bajnoki címvédő nem 
tudta kihasználni emberelőnyét, és 
tizenegyesekkel maradt alul hazai 
pályán a horvát Dinamo Zagrebbel 
szemben. A magyar bajnok Ferenc-
városi TC viszont bravúrt hajtott 
végre, idegenben ejtette ki a Celtic FC 
együttesét, és jutott tovább a Bajno-

kok Ligája selejtezőjében. Sigér Dá-
vid távoli bombagóljával és Tokmac 
Nguen ellentámadásból szerzett gól-
jával 2–1-re legyőzte az esélyesebb 
skót csapatot. Hogy melyik csapat 
lesz a Rebrov-csapat ellenfele a har-
madik selejtezőkörben, az a hétfői 
sorsoláson derül ki. A Kolozsvári 
CFR számára pedig marad az Európa 
Liga, ahol két selejtezős párharcot 
kell megnyernie ahhoz, hogy tavaly-

hoz hasonlóan ismét a főtáblán 
szerepeljen. Labdarúgó Bajnokok 
Ligája, 2. selejtezőkör: Kolozsvári 
CFR–Dinamo Zagreb 2–2 (0–1, 2–2), 
5–6 tizenegyesekkel, gólszerzők Pe-
reira (64.), Debeljuh (90+3.), illetve 
Gojak (14.), Kastrati (78.), kiállítva: 
Theophile-Catherine (51., Dinamo); 
Celtic FC–Ferencvárosi TC 1–2 (0–1), 
gólszerzők Christie (53.), illetve Sigér 
(7.), Nguen (75.).   (Zátyi Tibor)

Újabb érem a biatlonbajnokságról
A második versenynap is eredményesnek bizonyult a csíkiak szem-
pontjából a Cheile Grădiștei sportbázison zajló nyári, sírolleres biatlon 
országos bajnokságán. A csütörtöki rövid próbákon a székelyföldi 
sílövők közül az ifjúsági II-es korosztályban András Vivien ezüstér-
met szerzett, Váncsa Szilvia pedig a 4. helyen végzett. A fiúk hasonló 
korosztályában Kovács Tamás 6. lett, a felnőttek között rajthoz álló 
Márton Enikő az 5., Gegő Hunor pedig a 8. helyen végzett. A bajnokság 
ma az üldözőversenyekkel zárul.

1. Liga: egy forduló után már edzőváltás
Nem kellett sokat várni az új idény első edzőcseréjére a labdarúgó 1. 
Ligában. Gheorghe Mulțescunak megköszönték a munkáját a Bukaresti 
Dinamónál, helyét Cosmin Contra vette át. A 68 éves szakembert július 
14-én már a negyedik alkalommal nevezték ki a Dinamo élére. A koráb-
bi középpályás ezúttal csak három bajnokin irányíthatta volt csapatát. 
A Dinamónál továbbra is számítanak Mulțescu szakértelmére, de egy új 
szerepkörben, amelyet a következő napokban tisztáznak le. A buka-
resti csapatot a román sajtóhíreknek megfelelően a spanyol tulajdo-
nos által támogatott Cosmin Contra vette át Mulțescutól. A 44 éves, 
temesvári edző – aki legutóbb a román felnőtt válogatott szövetségi 
kapitánya volt – a 2016/17-es idényben is a bukaresti piros-fehéreknél 
tevékenykedett vezetőedzőként. Akkor a Dinamo megnyerte Contrával 
a ligakupát, a bajnokságban pedig az utolsó fordulóig versenyben volt 
a bajnoki címért – végül a Viitorul és az FCSB mögött, harmadikként 
zárt. 1. Liga, alapszakasz, 2. forduló: pénteken 18 órától Gaz Metan–FC 
Argeș, 21 órától UTA–Voluntari; szombaton 18 órától Hermannstadt–
Clinceni, 21 órától Kolozsvári CFR–Sepsi OSK; vasárnap 15.30-tól 
Botoșani–Jászvásári Poli, 18 órától Craiova–Astra Giurgiu, 21 órától 
FCSB–Viitorul; hétfőn 21 órától Chindia Târgoviște–Bukaresti Dinamo.

• RÖVIDEN 

Továbbjutott a Fradi, búcsúzott a CFR

Sakk: Rendi Évát már nem tudják beérni

Negatív tesztek az FK Csíkszeredánál
Holnap kezdődik a labdarúgó 2. Liga új idénye

Mindenki negatív, szombaton labdába rúghatnak a csíki futballisták a 2. Ligában   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




