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• Több mint fél év telt el azóta, hogy hivatalos mérkőzést játszottak a női 
labdarúgók. A Székelyudvarhelyi Vasas Femina otthon kezdett, sokkal 
többet tett a három pontért, mint ellenfele, a Borgóprundi Heniu.

JÓZSA CSONGOR

H azai környezetben – zárt ka-
pus mérkőzésen – indította 
vasárnap késő délután a 

labdarúgó női 1. Ligát a Székelyud-
varhelyi Vasas Femina. Az ellenfél 
az a Borgóprundi Heniu volt, amely 
ellen az előző szezont zárta a szé-
kelyföldi gárda: február 29-én a két 
együttes a Román Kupa kiírásában 
nézett farkasszemet, akkor a Beszter-
ce melletti település csapata 2–1-re 
nyert. Ezen párharcot követően nem 
játszottak hivatalos meccset a felek.

A bajnoki mérkőzést valamivel 
élénkebben kezdte a vendégcsapat, 
két kisebb helyzetet ki is dolgozott 
az elején. A Vágó Attila és Székely Já-
nos által irányított hazaiak a kezdeti 
megilletődést követően fokozatosan 
átvették a kezdeményezést, Kis és 
Barabási távoli lövései szálltak mellé. 
Aztán Vlădulescu próbálkozását véd-
te a kapus. A 38. percben a Heniu játé-
kosa, Corduneanu csúszott rá nyújtott 
lábbal Szászra, a játékvezető piros 
lapot mutatott fel, így emberelőnybe 
kerültek a hazaiak. Még a szünet előtt 
sikerült a Vasas Feminának a gólszer-
zés: Mitri volt szemfüles, egy rosszul 
elvégzett szabadrúgás átadását csípte 
el, és a kapus mellett elgurította (1–0). 
A második játékrészben a házigazdák 
akarata érvényesült, több akciót is ösz-
szehoztak, mégis két állított helyzet-
ből vették be a kaput. Az 55. percben 
szögletet követően a kapufáról kipat-
tanó labdát Geréd tuszkolta be, majd 

öt minutumra rá ugyancsak ő zörgette 
meg a hálót, Barabási szabadrúgásból 
pontosan a lábára tette a labdát, közel-
ről pöccintette be ezt is (3–0).

Mestermérleg

László Béla, a Vasas Femina elnöke 
elégedetten nyilatkozott a lefújást 
követően: „Nem titkolom, egy héttel 

ezelőtt aláírtam volna, ha valaki azt 
mondja, hogy ez a meccs döntetlen 
lesz. Nem voltunk százszázalékosan 
felkészülve a bajnokságra, több prob-
lémával is meg kellett küzdenünk. 
Ennek ellenére le a kalappal a csajok 
előtt, amit a pályán mutattak. Nagyon 
jó, remek focit hoztak össze, ráadásul 
most ez az eredményen is meglátszott. 
Jön még egy hazai összecsapás, aztán 

a válogatott szereplése miatt klubcsa-
patunk kap kis időt, hogy még jobban 
rendezzük a sorainkat.”

Női labdarúgó 1. Liga, 1. fordu-
ló: Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
na–Borgóprundi Heniu 3–0 (1–0), 
gólszerzők Mitri Rita (44.), Geréd 
Erika (58., 63.). Vasas Femina: Kajtár 
Linda – Bíró Anna, Kis Anita, Szász 
Brigitta, Benő Krisztina, Ana Maria 
Vlădulescu, Geréd Erika, Dávid Már-
ta, Orbán Aranka, Mitri Rita, Barabá-
si Kinga. Játszott még: Simona Căl-
dare, Tóth Györgyi, Horváth Anita, 
Dakó Katalin és Krall Tímea.

A nyitóforduló további eredmé-
nyei: Resicabányai Banat Girls–Kis-
becskereki Fortuna 0–5, Nagybá-
nyai SK–Universitatea Alexandria 
2–2, Konstancai Selena–Galaci Uni-
versitatea 0–1, Kolozsvári Univer-
sitatea–Aradi Piroş Security 1–0, 
Bukaresti Carmen–Bukaresti Fair -
-Play 3–1.

A következő forduló (szeptember 
12.) programja: Udvarhely–Resica, 
Borgóprund–Bukaresti Fair Play, 
Arad–Bukaresti Carmen, Galac–Ko-
lozsvár, Alexandria–Konstanca és 
Kisbecskerek–Nagybánya.

A magyar labdarúgó-válogatott 
3–2-re kikapott Oroszországtól 

vasárnap este a Puskás Arénában a 
Nemzetek Ligája második fordulójá-
ban. A magyar válogatott 42 éve nye-
retlen riválisával szemben, legutóbb 
1978-ban a jogelőd Szovjetuniót 
győzte le.

Nemzetek Ligája, B divízió, 
3. csoport, 2. forduló:  Magyar-
ország–Oroszország 2–3 (0–2), 

gólszerzők Sallai (62. perc), Nikolics 
(70.), illetve Mirancsuk (15.), Ozdojev 
(34.), Fernandes (46.). Magyaror-
szág: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai 
Attila – Bese, Sigér (Kalmár, 46.), 
Nagy Ádám, Holender, Szoboszlai 
(Cseri, 82.) – Szalai Ádám (Nikolics, 
67.), Sallai. Szövetségi kapitány: Mar-
co Rossi.

A csoport másik mérkőzésén: 
Szerbia–Törökország 0–0. Korábbi 

eredmények: Törökország–Magyar-
ország 0–1, Oroszország–Szerbia 3–1 
(0–0).

A két kör után három ponttal álló 
magyarok a sorozat következő mér-
kőzését október 11-én Szerbiában 
játsszák, Marco Rossi szövetségi ka-
pitány együttese ugyanakkor három 
nappal korábban Európa-bajnoki 
pótselejtezőn Bulgáriában lép pályá-
ra. (Horváth Bálint Ottó)

D öntetlennel zárult a román 
másodosztályú labdarúgó-baj-

nokság vasárnap esti találkozója. 
Ezzel a Mioveni és a Buzău csapata 
is második döntetlenjét érte el az idei 
bajnokságban, mindkét csapatnak 
2–2 pontja van. Labdarúgó 2. Liga, 
alapszakasz, 2. forduló: CS Mio veni–
Gloria Buzău 0–0. A forduló koráb-
bi eredményei: FK Csíkszereda–U 

Craiova 1948 SA 1–1, Turris Oltul 
Turnu Măgurele–Bukaresti Metalo-
globus 2–2, Concordia Chiajna–Uni-
rea Slobozia 3–1, Dunărea Călărași–
Lénárdfalvi SK 3–0, Konstancai 
Farul–Bákói Aerostar 1–0, Bukaresti 
Rapid–Pandurii Târgu Jiu 2–1, Resi-
cabányai CSM–Petrolul Ploiești 0–4. 
A Kolozsvári U–Temesvári ASU Poli 
mérkőzés lapzárta után fejeződött 

be, a Viitorul Pandurii–CSM Slatina 
találkozót ma 17 órától rendezik, a Te-
mesvári Ripensia szabadnapos volt.

A következő fordulóban (szeptem-
ber 12.) az FK Csíkszereda szabadna-
pos lesz, majd a 4. fordulóban, szep-
tember 19-én hazai pályán játszik, a 
Petrolul Ploiești gárdáját fogadja.

D. L.

Élmezőnyben a Teslovan–Cseh duó
Folytatja jó szereplését a székelyföldi Adrian Teslovan–Cseh Vajk 
Imre páros a román ralibajnokságban. A hétvégi Iași Ralin a csíki 
kettős 58 induló közül összetettben a hetedik helyen végzett, gép-
osztályukban, a kétkerék-meghajtásúak között első, kategóriájuk-
ban pedig második helyen zártak. A Csató Roland és Csikós Sándor 
alkotta csíki csapat a kezdők között a harmadik helyen végzett. A 
Iași Ralit Bogdan Marișca nyerte, második helyen Dan Gârtofan vég-
zett, harmadik pedig Maior Norbert lett. A ralibajnokság összetett 
rangsorában élen álló Simone Tempestini feladásra kényszerült. 
A Teslovan–Cseh duó a nyílt versenyben 7. helyen áll. A román 
ralibajnokság szeptember 25–27. között Kolozsváron és környékén 
a Transzilvánia Ralival folytatódik. A bajnokság október 23–24-én 
az Arad Ralival zárul.

Tänak nyerte az észtországi ralit
A címvédő és hazai pályán versenyző Ott Tänak nyerte meg a ralivi-
lágbajnoki sorozat (WRC) szezonbeli negyedik viadalát Észtország-
ban. A balti államban az ír Craig Breen végzett a második helyen, 
harmadik a hatszoros világbajnok francia Sébastien Ogier lett, aki 
változatlanul vezeti az összetett pontversenyt. Idén az eredetileg 13 
állomásos rali-vb első három versenye – a monte-carlói, a svéd és 
a mexikói – lezajlott, a Szardínia Ralit elhalasztották, az argentin, 
a portugál, a kenyai, a finn, az új-zélandi és a walesi versenyt pedig 
már nem is rendezik meg. A világbajnokság a tervek szerint két hét 
múlva, Törökországban folytatódik.

• RÖVIDEN 

Jól elkapták a rajtot
Győzelemmel indított a Vasas Femina a női labdarúgó-élvonalban

Gól nélküli döntetlen Mioveni-ben

Orosz győzelem a Puskás Arénában

Magabiztos győzelemmel kezdték a bajnokságot 
az udvarhelyi lányok. A székelyföldiek kék-
fehérben játszottak
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