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Udvarhelyi kupagyőzelem
Teremlabdarúgó Román Kupa: a csíkszeredai döntőben a Dévát verték
• Tizennyolc éve játszanak teremlabdarúgást Romániában, Udvarhely há-

romszor nyerte meg az országos bajnoki címet, az aranyérmek mellett egy
trófea mindezidáig hiányzott a vitrinből. 2020 október 14. aranybetűkkel
kerül be a város sportkönyvébe: a Futsal Klub Székelyudvarhely elhódította a Román Kupát. Jakab Zoltán együttese a csíkszeredai döntőben valósággal kivégezte a Dévai Autobergamót.
JÓZSA CSONGOR

I

dén márciusban rendezték volna a
teremlabdarúgó Román Kupa négyes döntőjét a csíkszeredai Erőss
Zsolt Arénában. Mivel a pandémia miatt ezt le kellett fújják, így a szakszövetség a most újraindult szezon első
teremtornájának végére ütemezte. Az
elődöntőket követően a fennállása első
fináléjára készült a Futsal Klub Székelyudvarhely, az a Dévai Autobergamo
volt az ellenlábas, aki már három serleget zsebelt be ezidáig.
Nem volt könnyű dolga egyik csapatnak sem, hiszen öt nap alatt ez volt
az ötödik találkozójuk. A felek az 1. Li-

ga alapszakaszában már megmérkőztek egymással, három nappal a fi nálé
előtt roppant érdekes meccsen négygólos hátrányból jött vissza az FK, hogy
aztán a Hunyad megyeiek örvendjenek a legvégén, 7–6-ra nyertek. Utóbbiak a fináléra nem számíthattak azon
négy sportolóra, akik pozitív koronavírustesztet produkáltak, ráadásul
az elődöntőben kiállították, így nem
játszhatott egyik legjobbjuk, Obadă.
A szerda délutáni RK-döntő elején
a fáradtság nem látszott egyik együttesen sem, egymás után hozták össze
a lehetőségeket, igaz, hogy a befejezés mindkét kapunál pontatlan volt,
ahogy a két hálóőr is magabiztosan
hárította a lövéseket. A 11. percben
Kedei Barna törte meg a gólcsendet,

szép egyéni akciót követően kicselezett egy védőt, majd hétről a bal alsóba spiccelte a játékszert (1–0). Hiába
a dévaiak időkérése, növelte előnyét
az FK: Kedei passzolt Gálfi nak, aki a
félkörről eltekerte Iancu mellett (2–0).
A Jakab Zoltán által irányított csapat volt aktívabb, sokkal nagyobb
nyomást gyakorolt az ellenlábasra,
a 17. percben pedig megszerezték a
harmadik góljukat is, Balázsi került
ziccerbe, a fi atal támadó pedig nem
kegyelmezett. A szünet előtt megpróbálkozott a kapus mezőnyjátékosra
való cserélésével a Hunyad megyei
csapat, a húzás nem jött be, Bálint
csípett el egy átadást, könnyűszerrel
alakította ki az első félidőbeli eredményt: FK–Autobergamo 4–0.

Teremlabdarúgó Román Kupa, döntő
Futsal Klub Székelyudvarhely–Dévai Autobergamo 10–5 (4–0)
Erőss Zsolt Aréna, Csíkszereda. Vezették: Chiță–Hanceariuc.
Gólszerzők: Kedei Barna (11., 23., 24., 31.), Gálfi Artúr (12., 35.), Balázsi
Attila (17.), Bálint Andor (20., 30., 37.), illetve Marian Plugaru (29.). Szőcs
László (29., 36.), Andrei Grosu (34.), Denis Boldor (36.). FK: Gălățeanu – Kedei, Szécsi, Balázsi, Bálint. Játszott még: Kerestély, Gálfi, Balázs, Miklós,
Jakab. Autobergamo: Iancu – Stoica, Szőcs, Plugaru, Grosu. Játszott még:
Boldor, Ion, Moț.
A második játékrészt is vészkapussal indította a dévai alakulat,
fogást a sokkal motiváltabb, többet mozgó székelyudvarhelyiekkel
szemben nem találtak. Mindvégig
fi gyelmesen játszottak Szécsiék,
amikor ellenfelük hibáját kitudták
használni, akkor rendre megtették.
Kedei két góljával a 24. minutumban
6–0-at mutatott az eredményjelző.
Kis reménysugár a 29. percben
csillant fel az Autobergamónak, ekkor két ízben is megzörgették a hálót.
Ez csak csalfa tünemény volt, Kedei
meglőtte negyedik gólját is, így gyor-

A 2020-as teremlabdarúgó Román Kupa döntőjében a Futsal Klub Székelyudvarhely magabiztos játékkal hódította el a trófeát

Sok nézőre számítanak a Puskás Arénában

A

Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) a tervek szerint az október 26-ával kezdődő, 44. héten kezdi
meg a jegyértékesítést a válogatott
novemberben esedékes három hazai
találkozójára, amelyeken egyelőre a
Puskás Aréna 30 százalékos kihasználtságával számol.
Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője elmondta, az októberben lejátszott három idegenbeli mérkőzés után novemberben háromszor hazai környezetben
lép pályára a magyar válogatott, amely
az Európa-bajnoki részvételről döntő

összecsapáson 12-én Izlandot fogadja,
majd a Nemzetek Ligájában 15-én Szerbiát, 18-án pedig Törökországot. Az
európai szövetség (UEFA) a stadionokban változatlanul a befogadóképesség
30 százalékára engedélyezi a jegyértékesítést, kizárólag hazai nézők részére. A Puskás Arénában így körülbelül
húszezer néző lehet majd jelen.
„És reméljük, hogy ez így is marad. Mert azt azért hozzá kell tennem, hogy az UEFA és az MLSZ is
folyamatosan kapcsolatban van a
járványügyi hatóságokkal, valamint

a kormányokkal. Figyeljük az intézkedéseket, illetve a jelzéseket, és ezt
mind fi gyelembe vesszük, amikor
egy mérkőzés szervezésére kerül
sor. Így van ezzel az UEFA is. Tehát
soha nem megy szembe a szervező
az adott ország járványügyi rendelkezéseivel. Azokat mindig fi gyelembe veszi, amikor egy találkozóval
kapcsolatos intézkedésekről dönt”
– mondta a szóvivő.
Kiemelte ezek közül, hogy a klubok jelenleg nem kötelesek elengedni
játékosaikat a válogatott találkozóira.

san visszaállt a nagyarányú különbség (8–2).
A döntő hátralévő része inkább hasonlított egy baráti mérkőzésre, mint
egy kőkemény küzdelemre. Mindkét
fél a szép megoldásokra törekedett,
mindenki előtt tudatosult, hogy a Román Kupa 2020-as kiírását ki nyerte.
Potyogtak a gólok, végül 10–5-nél
szólalt meg a végső dudaszó. Óriási
fegyvertényt vitt véghez a Futsal Klub
Székelyudvarhely, keretében csupán
udvarhelyszéki játékosok szerepeltek,
ráadásul a tizennégy fős csapatból
tízen 23 éven aluliak.
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• RÖVIDEN
Felfüggesztették a cseh labdarúgó-bajnokságot
A koronavírus-járvány második hulláma miatt felfüggesztették a
cseh labdarúgó-bajnokság első- és másodosztályának küzdelmeit.
A liga (LFA) közleménye szerint mindkét sorozat a hetedik fordulótól
folytatódik majd, amint lehetségessé válik, hogy ismét mérkőzéseket
rendezzenek. Az LFA honlapján megjelentekben kiemelik: ezzel egy
időben tárgyalásokat kezdeményeznek Andrej Babis miniszterelnökkel
és Roman Prymula egészségügyi miniszterrel, hogy az új egészségügyi
rendelkezések betartásával miként lehet biztosítani a csapatok közös
edzését. Dusan Svoboda LFA-elnök azt mondta, annak érdekében,
hogy a bajnoki szezont a tervek szerint le tudják játszani, várhatóan
rövidebb lesz majd a téli szünet. Az egyelőre kérdéses, hogy a csehek
Európa-ligában szereplő három együttese, a Sparta Praha, a Slavia
Praha és a Slovan Liberec miként fog pályára lépni a jövő héten rajtoló
sorozatban.

