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• Hat hónap szünet 
után újra hivatalos 
labdarúgó-mérkőzés 
lesz Csíkszeredában. 
A labdarúgó 2. Liga 
2. fordulójában az FK 
holnap este az FC U 
Craiova 1948 együtte-
sét fogadja.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A szombaton este 8 órakor kez-
dődő találkozót a koronaví-
rus-járvány miatti intézke-

dések okán – sajnos – nézők nélkül 
rendezik meg, de öröm az ürömben, 
hogy az összecsapást több tévétársa-
ság, a Digi Sport 1, a Telekom Sport 
1 és a Look Plus is élőben közvetíti. 
Az FK Csíkszeredának ez a második 
mérkőzése a 2020–2021-es szezonban, 
a csíkiak a nyitófordulóban 1–0-ra 
győztek a Lénárdfalva otthonában.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda 
vezetőedzője: „Nehéz dolgunk lesz, 
hiszen a Craiova pontokért érkezik, 
a bajnokság előtt kijelentették, hogy 
szeretnének feljutni az élvonalba. 
Mi is nyerni szeretnénk, itthon kell 
tartani a 3 pontot, hiszen akkor na-
gyobb értéke lenne az előző forduló-
ban aratott idegenbeli győzelemnek. 
Sok a rejtély az ellenfélnél: új csapat, 
új játékosok, új edző. A keretet átnéz-
ve számos tapasztalt játékosuk van. 

A mi keretünkből a régebben lesé-
rült Schieb mellett Palmeș, Pintér és 
Antal sem tudott teljes intenzitású 
edzést végezni. A mérkőzés előtt dől 
el, hogy kikre számíthatunk és kikre 
nem. Egy biztos: a nézők nagyon fog-
nak hiányozni.”

Kinek a csapata ez a Craiova?

Véget nem érő viták miatt két fut-
ballcsapata van Craiovának, mind-

kettő azt tartja magáról, hogy az 
1980-as években nemzetközi kupa-
porondon is remek eredményeket 
elért „Craiova Maxima” jogutódja. 
Az FC U Craiova 1948 nevű klub 
2017-ben alakult, és az 1991–2016 
közötti FC Universitatea Craiova né-
ven szerepelt, de közben csődbe ju-
tott klub helyét vette át. A 2. Ligába 
idén feljutott együttes tulajdonosa 
Adrian Mititelu. Az olténiai fővá-
ros másik csapata, az Universitatea 

Craiova az élvonalban szerepel. Az 
FC U Craiova 1948 szurkolói a Pe-
luza Sud, az Universitatea Craiova 
drukkerei pedig a Peluza Nord ne-
vű csoportosulásba tömörültek. Az 
újonc FC U Craiova 1948 együttesé-
nek a holnap esti, FK Csíkszereda 
elleni mérkőzés lesz az első talál-
kozója a másodosztályban, mivel a 
nyitófordulóbeli meccsét, a Temes-
vári Ripensia elleni találkozót elha-
lasztották, mert hat játékosuknak, 

közülük a három kapusnak pozitív 
lett a koronavírustesztje. A héten 
újabb tesztelésen estek át a craiovai 
csapat játékosai, az eredmények pe-
dig negatívak lettek.

Négy napig tart a forduló

A román labdarúgó 2. Liga alapsza-
kaszbeli 2. fordulójának programja: 
szombaton 11 órától Turris Oltul–
Bukaresti Metaloglobus, Concordia 
Chiajna–Unirea Slobozia és Dunărea 
Călărași–Lénárdfalva, 14 órától Kons-
tancai Farul–Bákói Aerostar, 17.30-tól 
Bukaresti Rapid–Pandurii Târgu Jiu, 
20 órától pedig FK Csíkszereda–U 
Craiova 1948 SA; vasárnap 13 órától 
Resicabányai CSM– Petrolul Ploiești, 
18.30-tól CS Mioveni–Gloria Buzău; 
hétfőn 18.30-tól Kolozsvári U–Temes-
vári ASU Poli; kedden 17 órától Viito-
rul Pandurii–CSM Slatina; a Temes-
vári Ripensia szabadnapos.

Pótolják a Kisvárda
meccsét
Ma este pótolják a labdarúgó 
OTP Bank Liga 2. fordulójából 
elhalasztott két mérkőzés 
egyikét. A Kisvárda Master 
Good–Puskás Akadémia FC 
találkozó 21 órakor kezdődik. A 
további elhalasztott találkozók, 
a Puskás Akadémia–Honvéd (1. 
forduló) és a Ferencváros–Diós-
győri VTK (2. forduló) összecsa-
pás pótlásának időpontjáról 
még nem született döntés.

Grazban kezd
a Fehérvár AV19
Az osztrák bázisú jégkorong-
bajnokság, az ICEHL (volt EBEL) 
hivatalos honlapján közzé-
tették az alapszakasz menet-
rendjét, amely szeptember 
25-étől február 7-éig tartana. 
Az osztrák bázisú nemzetközi 
bajnokságban a tervek szerint 
11 csapat indul, a menetrend 
szerint a teljes alapszakasz 44 
fordulóból áll, ami azt jelenti, 
hogy minden csapat 40 mérkő-
zést játszik.

• RÖVIDEN 

A z Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) elkészítette a teremlab-

darúgó Európa-bajnokság selejtező-
jének csoportbeosztását. A magyar 
válogatott az Izrael–Ciprus párharc 
győztesével, Kazahsztánnal és Fe-
héroroszországgal került egy négyes-
be. Románia együttese az Anglia–
Macedónia előselejtező győztesével, 
valamint Szerbia és Bosznia-Herce-
govina legjobbjaival harcol majd a 
továbbjutásért.

Az Eb-selejtezők rendszere a ko-
rábbiakhoz képest megváltozott, 
mostantól a négyes csoportokban 
oda-visszavágós rendszerben mér-
kőznek meg egymással a csapatok. 
Az első fordulót a tervek szerint de-
cemberben rendezik, az utolsót pe-
dig áprilisban. A nyolc kvartett első 
helyezettje, valamint a hat legjobb 
második kivívja az Eb-szereplést, 
a két legrosszabb csoportmásodik 
pedig 2021 novemberében rájátszás-

ban dönt az utolsó Európa-bajnoki 
helyről. A 12. futsal Európa-bajnok-
ságnak 2022 januárjában és február-
jában Hollandia ad otthont. Ez lesz a 
sportág első 16 csapatos kontinens-
viadala. A hollandok rendezőként 
automatikusan résztvevők.

Íme, a csoportbeosztás. 1. csoport: 
San Marino/Dánia, Horvátország, Al-
bánia, Ukrajna. 2. csoport: Bulgária/
Örményország, Franciaország, Grú-
zia, Oroszország. 3. csoport: Török-

ország/Görögország, Azerbajdzsán, 
Szlovákia, Moldova. 4. csoport: 
Anglia/Észak-Macedónia, Románia, 
Szerbia, Bosznia-Hercegovina. 5. 
csoport: Izrael/Ciprus, Kazahsztán, 
Magyarország, Fehéroroszország. 6. 
csoport: Svájc/Németország, Spa-
nyolország, Lettország, Szlovénia. 
7. csoport: Montenegró/Litvánia, 
Olaszország, Belgium, Finnország. 8. 
csoport: Lengyelország, Portugália, 
Norvégia, Csehország. (D. L.)

K özönség nélkül, zárt kapuk 
mellett zajlik szombaton a 

tervezett három nap helyett csak 
egynaposra szűkülő Székelyföldi 
Lovas Ünnep a gyergyószentmik-
lósi lovaspályán. Az öt éve létrejött 
versenysorozatban a három székely 
megye 17–18 lovardájának verseny-
zői vesznek részt, a döntőre mintegy 
120 indulót várnak, a lovasok szá-
ma ennél kevesebb, hiszen többen 
vannak, akik több lóval is rajthoz 
állnak. A bajnoki címek és a további 

rangsorok az év korábbi négy verse-
nyén és a szombati döntőn szerzett 
pontok összeadásával dőlnek el. A 
döntőn is ugyanolyan számú pont 
jár a helyezésekért, mint korábban, 
de egyenlő összesített pontszám 
esetén a döntőn elért teljesítmény 
rangsorol – közölte Petréd Károly, a 
bajnokságot rendező Gyergyóreme-
tei Lovasklub főszervezője. Díjugra-
tásban az indulók három kategóriá-
ban, a 80, a 100 és a 110 cm magas 
akadályokon versenyeznek.

Először lesz rönkhúzó 
bajnokság

A Székelyföldi Rönkhúzó Bajnok-
ságot idén szervezik meg első alka-
lommal, a vírusjárvány kezdete előtt 
számos helyi versenyt terveztek, de 
ezekről le kellett mondani, így Gyer-
gyószentmiklós ad helyet a nyitófor-
dulónak. A Székelyföldi Lovas Ünnep 
főszervezője, Bajkó Tibor elmondta, 
helybéli és környékbeli lovas gazdá-
kat hívtak meg az eseményre. Négy 

kategória versenyez. Az 1-es kicsi 
kategóriában egy 650 kilónál kisebb 
súlyú ló vontatja a rönköt, a kicsi 2-es 
kategória esetében két lovat fognak 
be, melyek összsúlya 1300 kiló alatt 
kell legyen, a nagy 1-es és nagy 2-es 
kategóriában értelemszerűen na-
gyobb lovakat lehet indítani. Az ese-
ményt szombaton reggel 9 órától a 
Székelyföldi Lovas Ünnep és a Gyer-
gyó TV közösségi oldalán lehet majd 
élőben követni. 

Gergely Imre

Megismételné idegenbeli játékát
Első hazai mérkőzését vívja az új idényben Csíkszereda futballcsapata

Nehéz ellenfelek a futsal Eb-selejtezőben

Díjugrató- és rönkhúzó verseny Gyergyóban

Fiatal csatárt igazoltak  

Szebeni születésű, 18 éves csatárt 
igazolt a héten az FK Csíkszereda. 
Bogdan Rotar a Nagyszebeni 
Interstar FC neveltje, legutóbb a 3. 
Ligában, a Sellenberk csapatában 
játszott. Rotar öt évre írt alá a 
székelyföldi csapattal.

Nehéz mérkőzésre számít az FK Csíkszereda, 
de mindenképpen győzni szeretne
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