
Teremlabdarúgó 1. Liga, második torna, Székelyudvarhely 

Október 24-én, szombaton
Galaci United–Luceafărul Buzău (16.00, Pro X),
FK Székelyudvarhely–Dunărea Călărași (18.00, Futsal Romania),
Kolozsvári Clujana–Dévai Autobergamo (20.00).
A Csíkszeredai Imperial Wet–Kézdivásárhelyi SE meccs elhalasztva.

Október 25-én, vasárnap
Luceafărul Buzău–Kézdivásárhelyi SE (13.30),
Dévai Autobergamo–Galaci United (16.00, PRO X),
Dunărea Călărași–Kolozsvári Clujana (18.00, Futsal Romania),
Csíkszeredai Imperial Wet–FK Székelyudvarhely (20.00, Futsal Romania),

Október 26-én, hétfőn
Galaci United Galați – Dunărea Călărași (11.30)
FK Székelyudvarhely–Kolozsvári Clujana (13.30)
Kézdivásárhelyi SE–Dévai Autobergamo (16.00, PRO X)
Csíkszeredai Imperial Wet–Luceafărul Buzău (18.00, Futsal Romania).

A bajnokság állása: 1. Imperial Wet 9 pont (+27); 2. Autobergamo 9 (+14); 
3. United 6; 4. Luceafărul 6; 5. FK 3; 6. KSE 0, 7. Clujana 0, 8. Dunărea 0.
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• Csíkszeredát követő-
en Székelyudvarhelyen 
folytatódik a teremlab-
darúgó 1. Liga, ezúttal 
is tornarendszerben 
három játéknapot tud 
le a mezőny, a két szé-
kelyföldi gárda vasár-
nap este egymás ellen 
mérkőzik meg. Megvan 
a másodosztály cso-
portbeosztása is, itt 
egy székely kvartettet 
alakítottak ki. Újonco-
kat avat a román fut-
salválogatott.

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

S zombattól hétfőig a székelyud-
varhelyi városi sportcsarnok 
ad otthont a teremlabdarúgó 

1. Liga második tornájának, azaz a 
negyedik, ötödik és a hatodik játék-
napoknak. Ebben az idényben „bu-
borékban” rendezik a pontvadásza-
tot, egy helyszínre érkezik a mezőny, 
ahol három nap alatt összecsapáso-
kat rendeznek.

Az alapszakasz a csíkszeredai 
Erőss Zsolt Arénában indult, a bajno-
ki párharcokat követően itt tartották 
a tavalyi Román Kupa-kiírás négyes 
döntőjét, amit kisebb meglepetésre a 
Futsal Klub Székelyudvarhely nyert. 
Most ő lesz a torna házigazdája. A 
meccseket zárt kapuk mögött rende-
zik, mindennap a Pro X tévétársaság 
és a Futsal Romania Facebook- és You-
Tube-csatornája közvetít találkozókat.

Tucatnyian a másodosztályban

Három, földrajzi szempontok szerint 
összeállított csoportba sorolták a terem-
labdarúgó 2. Ligába nevezett együttese-
ket. A négy székelyföldi csapat egymás 
között harcol majd a pontokért. A cso-
portkör hat fordulójának mérkőzéseit 
két-két torna alatt játsszák le a csapa-
tok. Innen az első és második helyezet-

tek jutnak a középső szakaszba, ahol 
a csoportgyőztesek másik csoport má-
sodikaival vívnak párharcot, és ezek 
nyertesei kerülnek a hármas döntőbe. 
Itt körmérkőzések után a végső győztes 
feljut az első ligába, a második pedig 
selejtezőt játszik az első osztály utolsó 
előtti helyezettjével a feljutásért.

A járványügyi előírások szigorú-
ak a második ligában is. Minden tor-
na előtt a részvevőknek kötelezően 
át kell esniük a vírusteszten, és ter-
mészetesen csak azok játszhatnak, 
akiknek ez negatív lesz. A sportcsar-
nokok öltözőit használni nem lehet, a 
játékosoknak beöltözve kell érkezni-
ük, a mérkőzés után azonnal távoz-
niuk kell a szálláshelyekre.

A négy székelyföldi gárda, azaz 
a Marosvásárhelyi VSK, a Gyergyó-
szentmiklósi Inter, a Gyergyóreme-
tei Kereszthegy és a Korondi Junior 
először november 6–8. között talál-
kozik, Gyergyószárhegyen, ahol az 
Inter lesz a házigazda.

Elsőként a nyugati csoportban in-
dul el a játék, pénteken, október 23-
án lép pályára a Simándi Sólymok, a 
Dévai West, a Temesvári CFR 1933 és 
a Metropolitan Ișalnița.

A keleti, moldvai csoportban ok-
tóber 30-án hangzik fel a kezdő síp-

szó, itt a Poli Iași, a Ceahlăul Piatra 
Neamț, a Fortius Buzău és a Sportul 
Ciorăști játszanak.

Bajnokság után összetartás

Ebben az idényben Robert Lupu, a 
román teremlabdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitánya először hirdet-
te ki keretét, amellyel október végén 
megkezdi a felkészülést a soron kö-
vetkező Európa-bajnokság selejte-
zőjére. A kontinenstornát a tervek 
szerint 2022. január 19. és február 6. 
között tartják Hollandiában, Amsz-
terdam és Groningen városában.

A Román Labdarúgó Szövetség 
honlapjának tájékoztatása szerint a 
válogatott tagjai október 29-ei kez-
déssel Bukarestben vesznek részt 
összetartáson, az edzőtábor no-
vember 8-án zárul. Románia Bosz-
nia-Hercegovinával, Szerbiával, va-
lamint az Anglia–Észak-Macedónia 
párharc győztesével találkozik az 
Eb-selejtező csoportkörében. Minde-
gyik négyesből a csoportelsők, illet-
ve a hat legjobb második kvalifi kál 
a hollandiai tornára, amelyen 16 or-
szág válogatottja szerepelhet.

Robert Lupu keretében három 
újoncot találunk, köztük van Ke-

dei Barna, aki múlt héten a Román 
Kupában diadalmaskodott a Futsal 
Klub Székelyudvarhellyel. A szé-
kelykeresztúri játékos mesterné-
gyest szerzett a Dévai Autobergamo 
elleni gólgazdag döntőben: az FK 
10–5 arányban nyerte a csíkszeredai 
sportcsarnokban rendezett fi nálét.

A válogatottban egy másik újonc 
az apai ágon magyar származású 
Szőllősi Márk Norbert, a máramarosi 
kapus a Serie A-ban érdekelt Manto-
vánál véd. Szintén meghívót kapott a 
rutinos székelyudvarhelyi csatár, a 
jelenleg Déva csapatát erősítő Szőcs 
László, míg a Csíkszeredai Imperial 
Wettől négyen is bekerültek a nem-
zeti csapatba.

A román válogatott felkészülési 
programjában két edzőmérkőzés is 
szerepel, ha minden jól megy, no-
vember 6-án és 7-én Franciaország 
együttesével találkoznak Kedeiék.

A román teremlabdarúgó-váloga-
tott kerete: Petrișor Toniță (Csíksze-
redai Imperial Wet), Szőllősi Márk 
Norbert (Mantova, Olaszország) – 
kapusok. Cristian Matei, Bogdan Co-
vaci, Adrian Pânzaru (mindhárman 
Csíkszeredai Imperial Wet), Szőcs 
László, Marinică Plugaru (egyaránt 
Dévai Autobergamo), Andrei Crăciun 
(CS United Galați), Sávio Valadares 
(Kairat Almati, Kazahsztán), Felipe 
Oliveira (Jaén FS, Spanyolország), 
Ique Ribeiro (O Parrulo Ferrol, Spa-
nyolország), Adrian Oanea (Elledi 
Fossano Futsal, Olaszország), Valen-
tin Ilaș, Florin Matei (Temesvári 
CFR), Kedei Barna (FK Székelyudvar-
hely) – mezőnyjátékosok.

Hétvégi zárt kapus hokimeccsek
Bár a két csapat megegyezett, a Román Jégkorongszövetség (FR-
HG) visszautasította a Gyergyói Hoki Klub halasztási kérelmét, így 
programban maradt a csütörtök és péntek estére kiírt Sapientia U23–
Gyergyói HK mérkőzés a román hokibajnokság alapszakaszában. A ma 
esti zárt kapus találkozó 18.30 órakor kezdődik Karcfalván, és élőben 
közvetíti a Székelyföldi Jégkorong Akadémia YouTube-csatornája. A 
csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán szombaton 18.30 órától, illetve 
vasárnap 11 órától Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Sportul Stu-
dențesc találkozók lesznek, a hétvége harmadik kettős összecsapása 
Brassóban zajlik, ahol a helyi Corona a galaciakat fogadja. A Bukaresti 
Steaua ebben a fordulóban szabadnapos.

• RÖVIDEN 

N agy meglepetésre a Real Mad-
rid hazai pályán 3–2-es veresé-

get szenvedett a Sahtar Donyecktől 
a labdarúgó Bajnokok Ligája első 
fordulójában. Az ukránok már az 
első félidőben tetemes, háromgólos 
előnyre tettek szert a kedvtelenül ját-
szó Reallal szemben. A csoport má-
sik mérkőzésén az Inter fordulatos 
meccsen játszott 2–2-es döntetlent a 
Mönchengladbachhal, Lukaku a 90. 

percben egyenlítve tartott otthon egy 
pontot. Szoboszlai Dominik ismét 
betalált, ám csapata, a Red Bull Salz-
burg hazai pályán nem tudta legyőz-
ni a Lokomotiv Moszkva csapatát. Az 
A jelű kvartett másik meccsén a cím-
védő Bayern München erődemonst-
rációt tartott, 4–0-ra verte az Atlético 
Madridot.

Labdarúgó BL, csoportkör, 1. 
forduló, A csoport:  RB Salzburg–

Lokomotiv Moszkva 2–2 (1–1) és 
Bayern München–Atlético Madrid 
4–0 (2–0); B csoport:  Real Madrid–
Sahtar Donyeck 2–3 (0–3) és Interna-
zionale–Borussia Mönchengladbach 
2–2 (0–0); C csoport: Olimpiakosz–
Olympique Marseille 1–0 (0–0) és 
Manchester City–FC Porto 3–1 (1–1); 
D csoport:  AFC Ajax–FC Liverpool 
0–1 (0–1) és Midtjylland–Atalanta 
0–4 (0–1).

Szoboszlai gólt rúgott, otthon kapott ki a Real

A második felvonást játsszák
A futsal 2. Ligában székely csoportot alakítottak ki

Kedei Barna remek szereplése válogatottságot ért

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA




