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• Ma délután elkezdődik a labdarúgó Román Kupa 2020–2021-es szezon-
ja. Az első fordulóban összesen harminc párharcot rendeznek, a tovább-
jutás egyetlen mérkőzésen dől el. A székelyföldi megyéket négy együttes 
képviseli.

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

A Székelyudvarhelyi FC éppen 
azon együttes ellen indítja az 
új szezont, amellyel legutóbbi 

hivatalos mérkőzését játszotta: márci-
us 6-án Udvarhelyen, a Sétatéri Sta-
dionban a Szászrégeni Avântul 3–0 
arányban nyert a 3. Liga 5-ös csoport-
jában. Ezen összecsapás után felfüg-
gesztették a harmadosztály találkozó-
it, a pandémia miatt most indul újra a 
fociélet ezen a szinten. Az elmúlt fél év 
alatt sok minden változott a székely-
udvarhelyi gárdánál, természetesen a 
legszembetűnőbb, hogy más edző ül 
a kispadon: Mészáros Alpárt Florin 
Stângă váltotta. Az új szakember és a 
szakmai stáb új csapatot épített.

A 3. Liga csoportjainak összeté-
telét egy héttel ezelőtt hozták nyil-
vánosságra, a két fél, az SZFC és az 
Avântul ezúttal elkerülték egymást 
a bajnokságban. A Román Kupa ki-
írásának első körében viszont nem. 
Még a felkészülési időszak legelején 
összemérték erejüket, akkor Székely-
udvarhelyen a házigazdák 1–0-ra 
nyertek a Maros megyeiek ellen.

Az SZFC edzője, Florin Stângă 
nagyon bízik a gárda jó idénynyitó-

jában: „Az első hivatalos meccsünk 
következik, nagyon remélem, hogy 
csapatként jól fogunk mutatkozni 
és a fiúk remekül játszanak majd. 
Az a célunk, hogy továbbjussunk a 
kupa második fordulójába. A nyá-
ron Szászrégennel már játszottunk 
egy felkészülési meccset, le is győz-

tük őket, de az csak egy barátságos 
találkozó volt, ennek a mérkőzés-
nek teljesen más tétje van.” A tréner 
hozzátette, vannak kisebb gondjai, 
ami a kezdőcsapat összeállítását 
illeti, hiszen Negoțeit még nem mű-
tötték meg, és Mitra is sérüléssel 
bajlódik.

A Nyárádtő és a KSE is 
továbbjutna

Maros megye másik képviselője, a 
Nyárádtői Unirea házigazda lesz, a 
Tordai Arieşult fogadja, ellenfelével 
pedig majd a 3. Ligában is megmérkő-
zik a 9-es számú csoportban. Adrian 
Pop, a nyárádtői csapat vezetőedzője 
elmondta, bizakodók a kupamér-
kőzést megelőzően, főleg legutóbbi 
barátságos meccsük után, amelyen 
2–0-ra nyertek idegenben a Székely-
udvarhelyi FC ellen. „Reméljük, hogy 

nemcsak az edzőmérkőzéseken, de 
a kupában is jó eredményt érünk el. 
Nagyon szeretnénk továbbjutni, a cé-
lunk az, hogy minél messzebb mene-
teljünk a sorozatban. A keretünk nem 
teljes, nagyjából 90 százalékban állt 
össze, az átigazolási időszak végéig 
még biztosan érkeznek játékosok, 
akik növelhetik a csapat értékét.”

A Kézdivásárhelyi SE a Brassói SR 
Municipal együttesével szintén hazai 
pályán játszik a továbbjutásért, a két 
csapat a hét végén rajtoló harmadosz-
tályú bajnokságban is azonos csoport-
ban szerepel. Gazda József, a KSE ve-
zetőedzője: „Örvendünk annak, hogy 
végre hivatalos mérkőzést tudunk 
játszani, nagyon komolyan készülünk 
erre a kupameccsre, amely kiváló teszt 
lesz számunkra a bajnokság kezdete 
előtt. Mindenképpen nyerni szeret-
nénk, győzelemmel kezdeni az új sze-
zont. Nagy létszámú a keretünk, min-
den posztra van két játékosunk. Minél 
messzebb akarunk jutni a kupában, 
fontos, hogy a játékosok több mérkőzé-
sen lépjenek pályára.”

Minden párharcot azonos idő-
pontban, ma 16.30 órától, zárt kapuk 
mögött rendeznek. A Székelyudvar-
helyi FC meccsét a tervek szerint élő-
ben közvetítik a klub közösségi olda-
lán, illetve YouTube-csatornáján.

Három csapat 6 
pontos a 2. Ligában
Két forduló után három csapat 
maradt százszázalékos a 
labdarúgó másodosztályban: a 
Dunărea Călăraşi, a Bukaresti 
Rapid és a Konstancai Farul. A 
második forduló utolsó talál-
kozóit hétfőn este és tegnap 
délután rendezték. Labdarú-
gó 2. Liga, alapszakasz, 2. 
forduló: Kolozsvári U–Temes-
vári ASU Poli 0–1, Viitorul 
Pandurii–CSM Slatina 2–1. A 
forduló korábbi eredményei: 
FK Csíkszereda–U Craiova 
1948 SA 1–1, Turris Oltul 
Turnu Măgurele–Bukaresti 
Metaloglobus 2–2, Concordia 
Chiajna–Unirea Slobozia 3–1, 
Dunărea Călărași–Lénárdfalvi 
SK 3–0, Konstancai Farul–Bá-
kói Aerostar 1–0, Bukaresti 
Rapid–Pandurii Târgu Jiu 2–1, 
Resicabányai CSM–Petrolul 
Ploiești 0–4, CS Mioveni–Glo-
ria Buzău 0–0. A Temesvári 
Ripensia szabadnapos volt. A 
következő fordulóban (szep-
tember 12.) az FK Csíkszereda 
szabadnapos lesz, majd a 4. 
fordulóban, szeptember 19-én 
hazai pályán játszik, a Petrolul 
Ploiești gárdáját fogadja.

• RÖVIDEN 

I zgalmas mérkőzésen győzött a 
román labdarúgó-válogatott a 

Nemzetek Ligája B csoportjában hét-
főn este Ausztriában, és ezzel Mirel 
Rădoi csapata a csoport élére állt két 
forduló után. A kvartett másik össze-
csapásán Norvégia kiütötte Észak-Ír-
országot.

Labdarúgás, Nemzetek Ligája, B 
Liga, 1-es csoport, 2. forduló: Ausztria–
Románia 2–3 (1–1), gólszerzők Baum-
gartner (17. perc) és Onosiwo (81.), il-
letve Alibec (3.), Grigore (51.) és Maxim 
(70.). Románia: Tătărușanu – Burcă, 
Chiricheș (Nedelcearu, a 74. perctől), 
Grigore, Bancu, Maxim, Crețu, Stan-

ciu, Deac (Iancu, 40.), Alibec (Pușcaș, 
68.), Coman. Szövetségi kapitány: Mirel 
Rădoi. A csoport másik mérkőzésén: 
Észak-Írország–Norvégia 1–5 (1–3). Ko-
rábban: Románia–Észak-Írország 1–1, 
Norvégia–Ausztria 1–2. Az állás: 1. Ro-
mánia 4 pont, 2. Ausztria 3 (4-4), 3. Nor-
végia 3 (6-3), 4. Észak-Írország 1.

A további program: október 11-én 
Norvégia–Románia és Észak-Írország–
Ausztria, október 14-én Norvégia–
Észak-Írország és Románia–Ausztria, 
november 15-én Ausztria–Észak-Íror-
szág és Románia–Norvégia, novem-
ber 18-án Észak-Írország–Románia és 
Ausztria–Norvégia. (G. I.)

E lindult a jegyértékesítés a labda-
rúgó európai Szuperkupa-mér-

kőzésre, amelyet szeptember 24-én 
rendeznek Budapesten. A magyar 
szövetség honlapjának beszámoló-
ja szerint a Bajnokok Ligája-győztes 
német Bayern München és az Európa 

Ligában címvédő spanyol Sevilla FC 
találkozójára kizárólag az európai 
szövetség (UEFA) hivatalos oldalán 
lehet leadni a jegyvásárlási igénye-
ket szerdán 18 óráig. Amennyiben az 
igénylések száma meghaladja a ren-
delkezésre álló belépők számát, az 

UEFA sorsolással határoz arról, kik 
vásárolhatnak. Az UEFA augusztus 
végén döntött arról, hogy nézők előtt 
rendezik meg a meccset, valamint 
arról is, hogy a Puskás Aréna teljes 
nézőtéri kapacitásának harminc szá-
zalékát lehet felhasználni a 21 órakor 

kezdődő találkozón. Ez azt jelenti, 
hogy több mint 10 ezer semleges 
szurkoló foglalhat helyet a lelátókon. 
A belépőket 30, 60 és 120 euróért le-
het majd megvásárolni. Egy személy 
egy árkategóriában legfeljebb két je-
gyet igényelhet.

Gyászol a székelyföldi labdarúgás
Alig 50 éves korában, súlyos betegség következté-
ben elhunyt Ábrahám Andor volt kiváló labdarúgó, 
az FK Csíkszereda U17-es korosztályú csapatának 
edzője. 
„Ábrahám Andor Gyergyószentmiklóson született, 
és a labdarúgás ábécéjét is ott tanulta, akkor, 
amikor a Gyergyószentmiklósi Jövő csapata a B di-
vízióban szerepelt. Fiatalon, mindössze 17 évesen 
mutatkozott be a felnőttek között, majd Csíkszere-
da és Székelyudvarhely következett, onnan pedig 

a magyar NB1-be igazolt, előbb a Szombathelyi 
Haladás csapatába, majd a Kecskeméti KSC színei-
ben játszott. Magyarországi kitérője után hazatért 
Erdélybe, előbb Fogarason, majd Csíkszeredában 
és Borszéken tette le névjegyét a kétezres évek 
elején. Végül hazatért Gyergyószentmiklósra, ahol 
a D osztályból a C divízióba vezette szülővárosa 
csapatát, a Gyergyói Jövőt. Nagypályás karrierje 
után a teremlabdarúgásban is próbálkozott, a 
Gyergyószentmiklósi Elite együttesében szerepelt. 

Aktív játékosi karrierjét követően is a labdarúgás 
közelében maradt, edzőként tevékenykedett. 
UEFA B licences képesítése volt, és a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia alközponti rendszerének már 
a kezdetektől tagja volt. Tavaly az U15-ös csapa-
tot készítette fel, idén nyáron pedig Bajkó Barna 
segítőjeként az U17-es csapat másodedzőjévé 
nevezték ki” – olvasható az FK honlapján.
Nyugodjon békében, emléke örökre megmarad! 
(Dobos László)

Szezonnyitó a Román Kupában
Hazai pályán játszanak a továbbjutásért a székelyföldi csapatok

Átvette csoportja vezetését a román válogatott

Már árulják a jegyeket a budapesti szuperkupára

Akárcsak a világjárvány előtt, az újrainduláskor 
is Szászrégennel mérkőzik meg az SZFC

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR




