
2020.  NOVEMBER 13–15. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP S P O R T 9#FK Csíkszereda  #Székelyudvarhelyi FC

• Újabb nehéz mérkőzés vár az FK Csíkszereda csapatára a labdarúgó 2. 
ligában. A csíkiak vasárnap délelőtt 11 órától egy volt élvonalbeli együt-
test, a Concordia Chiajna csapatát látják vendégül.

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

N incs idő pihenésre a román 
másodosztályú labdarúgó-baj-
nokságban. Szerdán hazai 

pályán 1–1-es döntetlent játszott az FK 
Csíkszereda a sereghajtó Pandurii ellen, 
vasárnap pedig a Concordia Chiajna ér-
kezik Csíkszeredába. Mindkét együttes 
a rangsor második felében foglal he-
lyet, mindkét csapatnak nagyon fontos 
lenne pontokat szerezni.

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda 
vezetőedzője szerint a csapat tagjain 
érződik a frusztráció a szerdai dön-
tetlent követően, hiszen mindenki 
hajtott, küzdött, de mégsem sikerült 
nyerni. „Össze kell szedjük magunkat, 
hiszen egy tapasztalt, gazdag élvo-
nalbeli múlttal rendelkező játékosok-
ból álló csapatot fogadunk, ahol még 
edzőváltás is volt, ez is egy löketet 
adott nekik. Remélem, hogy vasárnap 
be tudjuk lőni a helyzeteinket” – ösz-
szegzett Suciu. A bokafi camot szen-
vedett Palmeș kihagyja a vasárnap 
délelőtt 11 órakor kezdődő találkozót, 
amelyet az Erdély TV élőben közvetít.

Tegnap délután pótolták a 10. for-
dulóból elhalasztott Resicabányai 
CSM–Concordia Chiajna mérkőzést. 
A találkozó az 1–0-s resicai győze-
lemmel  zárult.

Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 
12. forduló: ma 19.30-tól Dunărea 
Călărași–Turris Oltul Turnu Măgure-
le; szombaton 11 órától Temesvári Ri-
pensia–CS Mioveni, Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu–Pandurii Lignitul Târgu 
Jiu, CSM Slatina–Bukaresti Metaloglo-
bus, Lénárdfalvi SK–Unirea Slobozia, 
14.30-tól Resicabányai CSM–Kolozs-
vári U; vasárnap 11 órától FK Csík-
szereda–Concordia Chiajna, 14.30-tól 
Bukaresti Rapid–Konstancai Farul, 
19 órától U Craiova 1948 SA–Gloria 

Buzău; hétfőn 19.30-tól Petrolul Ploiești
–Bákói Aerostar. A Temesvári ASU Poli 
szabadnapos lesz.

 
Visszavágnának 
a nyitófordulós vereségért

A visszavágók első fordulójával zárul 
az őszi szezon a labdarúgó 3. Ligában, 

a Székelyudvarhelyi FC szombaton 
Prahova megyében, a CSO Plopeni
otthonában játszik.

Több mint egy hónap után nyert 
mérkőzést az SZFC, szerdán pótolták 
a Barcarozsnyó elleni elhalasztott ta-
lálkozót, idegenben 1–0-s győzelmet 
arattak a fi úk. Plopeni jó sorozatban 

van, legutóbbi három meccsén öt 
pontot szerzett. Hazai pályán viszont 
csak Barcarozsnyót tudta legyőzni, 
a Brassói Coronával döntetlent ját-
szott, Kézdivásárhelytől és a Brassói 
SR-től pedig kikapott.

A nyitófordulóban csapott össze 
a két együttes, kellemetlen emlékek 
fűződnek a szeptemberi találkozó-

hoz, hiszen a vendégek 1–0-ra nyer-
tek Székelyudvarhelyen.

„Barcarozsnyón láttam az eddigi 
legpéldásabb hozzáállást a fi úktól, 
nagyon elégedett vagyok a látot-
takkal, hiszen egy harcos meccsen, 
nagyon rossz talajú pályán arat-
tunk győzelmet. Remélem, ez a siker 

bizalmat ad a fi úknak, és elhiszik, 
hogy még többet is el tudnak érni. 
Plopeni-ben nehéz meccs vár ránk, a 
keretükben több tapasztalt játékos is 
van, de vissza akarunk vágni nekik a 
nyitófordulóban elszenvedett vereség 
miatt. Ezután sokat nem pihenhe-
tünk, mivel szerdán pótoljuk az Astra 
II. elleni elhalasztott meccset. Az a 
találkozó lesz idén az utolsó, győzni 
akarunk, hogy minél magasabban vé-
gezzünk a táblázaton és jó emlékekkel 
kezdődjön a téli szünet” – összegzett 
Florin Stângă, az SZFC edzője.

A keretből hárman hiányoznak, 
Țepeș és Rácz sérüléssel bajlódik, 
míg Negotei továbbra is maródi.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport, 
10. forduló: pénteken 14 órától Ast-
ra II.–CS Blejoi, Brassói Kids Tâm-
pa–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II.; 
szombaton 14 órától Kézdivásárhelyi 
SE–Brassói Corona, Brassói SR Muni-
cipal–Barcarozsnyói Olimpic Cetate, 
CSO Plopeni–Székelyudvarhelyi FC.

9-es csoport, 10. forduló: szomba-
ton 14 órától Vajdahunyadi CS–Nyá-
rádtői Unirea, Alsógáldi Industria–
Szászrégeni Avântul.

Indul a női másodosztály, utolsó 
előtti forduló az élvonalban 

Az őszi idény utolsó előtti fordulóját 
rendezik a női labdarúgó 1. Ligában. 
A Székelyudvarhelyi Vasas Femina két 
döntetlent követően lép pályára, hazai 
környezetben fogadja az Universitatea 
Alexandriát. A vasárnap 11 órakor kez-
dődő összecsapáson a székelyföldiek 
a favoritok, hiszen ellenlábasuk a ta-
bella hátsó felében foglal helyet, eddig 
összesen hét pontot gyűjtött.

Női labdarúgó 1. Liga, 10. forduló: 
szombaton 14 órától Kolozsvári Olim-
pia–Bukaresti Carmen; vasárnap 11 
órától Borgóprundi Heniu–Kisbecske-
rek, Székelyudvarhelyi Vasas Femina–
Universitatea Alexandria, Resicabá-
nyai Banat Girls–Galaci Universitatea, 
Nagybányai SK–Aradi Piros Security, 
Konstancai Selena–Bukaresti Fair Play.

Amíg az élvonalban majdnem le-
tudta a mezőny a pontvadászat felét, 
addig a 2. Liga küzdelmei még csak 
most, ezen a hétvégén kezdődnek 
el, a mezőny négy fordulót játszik eb-
ben a naptári évben.

A kiírásban érdekelt a Vasas Femina 
fi ókcsapata, valamint az FK Csíkszere-
da – a két Hargita megyei gárda külön 
csoportba került a besorolásnál. Előbbi-
ek vasárnap 15 órakor otthon fogadják 
a Románvásári Sárga Rókácskákat, 
utóbbiak is hazai találkozóval indítják 
a bajnokságot: a Marosvásárhelyi Ladi-
es lesz az ellenfelük vasárnap 11 órától. 

Értékesíteni kell(ene) a helyzeteket
Volt élvonalbeli csapatot fogad az FK, idegenben az SZFC, teljes forduló a lányoknál

Megvannak a Sepsi-SIC kupaellenfelei
A Román Kosárlabda-szövetség (FRB) sorshúzással kijelölte a női kosár-
labda Román Kupa négyes döntőjének (Final Four) negyedik részvevőjét. 
Fortuna, a szerencse istennője a Bukaresti Agronomia együttesének 
kedvezett. A kupasorozat 2020–2021-es kiírásának négyes döntőjében a 
címvédő Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC, a Szatmárnémeti VSK, a Kolozsvári 
U és a Bukaresti Agronomia lép majd pályára, a tornát a tervek szerint 
februárban rendezik meg. A sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek alanyi jogon 
kerültek a viadal utolsó körébe, a szatmári és a kolozsvári együttes meg-
nyerte selejtezőcsoportját, a fővárosiak pedig a második helyen fejezték 
be a szatmári „buborékban” megtartott kvalifikációs csoportot.

Orbán Lehel 7. lett az Európa-bajnokságon
Jól szerepelt a csíkszeredai Orbán Lehel Horvátországban, a poreci U23-
as cselgáncs Európa-bajnokságon. A VSK Csíkszereda dzsúdósa, Albu 
Botond edző tanítványa az előkelő 7. helyen végzett a 60 kg-os súlycso-
portban. A romániai küldöttségből Eduard Șerban (100 kg) bronzérmes 
lett, Cristina Șirbuleț (70 kg) az ötödik helyen végzett, Adrian Sulcă (73 kg) 
pedig Orbánhoz hasonlóan a 7. helyen végzett a kontinensbajnokságon.

• RÖVIDEN 

A román labdarúgó-válogatott 
szerdán este 5–3-ra legyőzte 

Fehéroroszországot a hazai rende-
zésű barátságos mérkőzésén. Mirel 
Rădoi együttese öt góllal is vezetett 
a ploiești-i Ilie Oană Stadionban, az-
tán a meccs vége felé közeledve vá-
ratlanul visszaesett a teljesítménye. 
A román csapat a három októberi 
kudarc után tudott újra mérkőzést 
nyerni, a folytatásban azonban jó-
val nehezebb feladata lesz, vasár-
nap Bukarestben Norvégia ellen 
lép pályára, jövő héten szerdán 
Belfast ban Észak-Írországgal játszik 
a Nemzetek Ligája utolsó két fordu-
lójában.

A magyar válogatott tegnap késő 
este, lapzárta után Izlanddal talál-

kozott az Európa-bajnokság pótse-
lejtezőjének döntőjében. A vasárnapi 
játéknapon szintén a Nemzetek Ligá-
jában lesz érdekelt, Szerbia ellen lép 
pályára, három nappal később pedig 
Törökországgal mérkőzik meg, mind-
két összecsapást a Puskás Arénában 
rendezik.

Labdarúgás, barátságos mérkő-
zés: Románia–Fehéroroszország 5–3 
(4–0), gólszerzők Mitrea (11.), Marin 
(20., büntetőből), Nedelcearu (31., 
55.), Pușcaș (44.), illetve Kendish 
(63.), Bakhar (80), Klimovics (90+2). 
Románia: Lazar – Nedelcearu, Mit-
rea, Toșca (I. Cristea, 46.), Mogoș (V. 
Crețu, 69.), Marin (Bikfalvi, 70.), Nis-
tor, Cr. Ganea, Man (Al. Băluță, 57.), 
Pușcaș (Alibec, 58.), Fl. Tănase (Ma-

xim, 57.). Szövetségi kapitány: Mirel 
Rădoi.

Nemzetek Ligája, B divízió, 1-es 
csoport: vasárnap 21.45-től Romá-
nia–Norvégia, Ausztria–Észak-Íror-
szág; szerdán 21.45-től Észak-Íror-
szág–Románia, Ausztria–Norvégia. 
A csoport állása: 1. Ausztria 9 pont, 
2. Norvégia 9, 3. Románia 4, 4. 
Észak-Írország 1.

B divízió, 3-as csoport: vasárnap 
19 órától Törökország–Oroszország, 
21.45-től Magyarország–Szerbia; 
szerdán 21.45-től Szerbia–Oroszor-
szág, Magyarország–Törökország. A 
csoport állása: 1. Oroszország 8 pont, 
2. Magyarország 7, 3. Törökország 3, 
4. Szerbia 2.

Horváth Bálint Ottó

A Nemzetek Ligájában nehezebb lesz

Labdába rúghatnak a lányok. 
Hétvégén újraindul a női labdarú-
gó 2. Liga, ahol Marosvásárhely, 
Székelyudvarhely és Csíkszereda 
csapata is érdekelt lesz
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