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• Hét csapattal folytatódik a teremlabdarúgó 1. 
Liga, szombattól hétfőig Kézdivásárhelyen „bu-
borékban” rendezik a harmadik tornát. Nem lesz 
teljes a mezőny, egyik klubnál sok a koronaví-
rus-fertőzött.

JÓZSA CSONGOR

E gyelőre hat klubbal számol-
nak a háromszéki tornán: 
a Dunărea Călărași jelezte, 

hogy anyagi problémák miatt kiszáll 
a bajnokságból, így eddigi eredmé-
nyeit törlik. A Kolozsvári Clujana 
sem utazik el, a kincses város gárdá-
jánál sok a fertőzött, ezért egy későb-
bi időpontban pótolják a meccseket.

A Csíkszeredai Imperial Wet csa-
patánál csütörtökön délelőtt végez-
ték el a koronavírusteszteket, várták 
az eredményeket, amikor felkeres-
tük edzőjüket, Cosmin Ghermant. 
„A pandémia teljesen felborította 
a sportéletet, két együttessel keve-
sebb lesz a kézdivásárhelyi tornán, 
szerintem minden csapat számára a 
legnagyobb ellenfél a koronavírus. 
Beteg, sérült vagy eltiltott játéko-
sunk nincs, de ezekben az időkben 
bármikor bárkivel bármi megtörtén-
het. Természetesen a célunk maradt, 

minden mérkőzésünket szeretnénk 
megnyerni.”

Az FK Székelyudvarhely letesz-
telt, tizenöt játékosra számíthat a 
tréner, Jakab Zoltán. Az udvarhelyi-
ek programja is változott, de ők így is 
három mérkőzést játszanak le, nem 
kell pluszba letudniuk az elhalasz-
tott, Dunărea Călărași elleni párhar-
cot. „Buzău ellen nyernünk kell, az a 
meccs döntheti el, hogy ott leszünk-e 
majd a rájátszásban. Aztán jön két 
nehéz ellenfél, Galac és Déva. Nem 
titkolom, elégedett lennék öt ponttal 
ezen tornát követően” – fejtette ki az 
FK edzője.

A székely csoport is játszik

A futsal 2 Liga 2-es csoportjának 
második teremtornáját rendezik 
péntektől vasárnapig, a házigazda a 
Korondi Junior lesz. A program: pén-
teken 18 órától Gyergyószentmiklósi 
Inter–Korondi Junior, 20 órától Gyer-
gyóremetei Kereszthegy–Marosvá-
sárhelyi VSK; szombaton 15 órától 

Korond–Marosvásárhely, 17 órától 
Gyergyó–Remete; vasárnap 11 órától 
Marosvásárhely–Gyergyó, 13 órától 
Remete–Korond.

E gy órán keresztül lefocizta el-
lenfelét a pályáról a Székelyud-

varhelyi Vasas Femina, vezetett a 
Kisbecskereki Fortuna otthonában 
tegnap délben, de a végén fordított a 
házigazda, így az udvarhelyi lányok 
harmadik helyről várhatják a tavaszi 
rájátszást. A lefújást követően a Va-
sas Femina edzője, Vágó Attila na-

gyon sajnálta, hogy vereséget szen-
vedtek: „Igazságtalan volt velünk 
ma a foci. Sokkal jobbak voltunk, 
nem tudtak mit kezdeni velünk, de 
hátul két hiba megpecsételte a sor-
sunkat. Nem érdemeltük meg, hogy 
kikapjunk. Akkor leszünk igazán jó 
csapat, amikor meg tudjuk tartani az 
előnyünket.”

Női labdarúgó 1. Liga, 11. for-
duló: Kisbecskereki Fortuna–Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina 2–1  
(0–1), gólszerzők Laura Rus (58., 84.), 
illetve Benő Krisztina (15.). Vasas 
Femina: Kajtár – Bíró (Dakó, 59.), Kis, 
Szász, Geréd, Barabási, Benő, Orbán 
(Mardari, 65.), Vlădulescu (Toth, 85.), 
Mitri (Horváth, 85.), Căldare.  (J. Cs.)

Előnyt szerzett, pontokat nem a Vasas Femina

K iválóan védekező csapat ottho-
nában vendégszerepel holnap 

délelőtt 11 órától az FK Csíkszereda 
a labdarúgó 2. Liga alapszakaszá-
nak 13. fordulójában. Valentin Su-
ciu, a csíkiak edzője bízik a jó sze-
replésben. „Szerencsére senki sem 
koronavírusos a csapatból, eltiltott 
játékosunk sincs, többen azonban 
kisebb sérülésekkel küszködnek, a 
mérkőzés előtt dől majd el, hogy ki 

tudja vállalni a játékot. Jól védekező 
csapathoz utazunk, amely 11 mérkő-
zésen csak 4 gólt kapott, a támadás-
ban pedig kiváló játékosai vannak, 
akiknek ha teret engedünk, nagyon 
jól ki tudják használni. Remélem, jól 
fogunk védekezni és a támadásban 
az eddiginél jobb lesz a helyzetki-
használás” – mondta Suciu.

Labdarúgó 2. Liga, 13. forduló: 
szombaton 11 órától CS Mioveni–FK 

Csíkszereda, Slobozia–U Craiova 1948 
SA, Metaloglobus–Lénárdfalvi SK, 
Pandurii Tg. Jiu–Slatina, Turris Oltul–
Viitorul Pandurii, Chiajna–Dunărea 
Călărași és Konstancai Farul–Resi-
cabányai CSM, 15.15-től Temesvári 
ASU Poli–Petrolul Plo iești; vasárnap 
11 órától Bákói Aero star–Bukaresti 
Rapid; hétfőn 16.30-tól Kolozsvári U–
Temesvári Ripensia. A Gloria Buzău 
csapata szabadnapos lesz.

Argeș megyébe utazik az FK Csíkszereda

Éremért gurítanak az udvarhelyi bowlingosok
Első idényét töltötte a román bowlingélvonalban és máris felállhat 
a dobogóra a Székelyudvarhelyi Septimia SK. Az együttes a tizen-
három fordulós alapszakaszt követően a negyedik helyen végzett, 
ez pedig azt jelenti, hogy ott lehet a hétvégi tornán. A székelyföldi 
gárda a bajnokság rájátszásában péntektől vasárnapig a fővá-
rosban három bukaresti klubbal méri össze erejét: a Vincivel, a 
Splittel és az IDM-mel. A Septimia SK-t négy ifi, Soós Dóra, Verzár 
Tamás, Kacsó Balázs és Imre Zalán, illetve öt felnőtt játékos, Kara-
mán Ibolya, Karamán Géza, Kacsó István, Verzár Lóránt és Grápa 
Levente alkotja.

Hétfőn idegenben játszik a Sepsi OSK
A válogatottak mérkőzéseit követően folytatódnak az élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságok, a román 1. Liga alapszakasza a 11. for-
dulóhoz érkezett. Íme, a program: ma 17 órától Jászvásári Poli–FC 
Argeş Pitești, 20.30-tól Bukaresti Dinamo–FC Voluntari;
szombaton 13 órától Academica Clinceni–FC Viitorul Ovidiu, 
19.30-tól FC Botoşani–Craiovai U; vasárnap 17 órától Nagyszebeni 
FC Hermannstadt–Astra Giurgiu, 20 órától Kolozsvári CFR–UTA; 
hétfőn 18.30-tól Chindia Târgoviște–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, 
21 órától Medgyesi Gaz Metan–FCSB.

Elkészült a kupaprogram
A Román Labdarúgó-szövetség nyilvánosságra hozta a labdarúgó 
Román Kupa tizenhatoddöntőjének programját. A Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK november 28-án szokatlan időpontban, délelőtt 
11 órától játszik a Turris-Oltul Turnu Măgurele otthonában. Az 
időpont egyértelműen a másodosztályú bajnokságban érdekelt 
házigazdáknak kedvez, a Teleorman megyeiek ugyanis rendszerint 
ebben az órában játsszák bajnoki mérkőzéseiket. A legjobb 32 
közé bejutott FK Csíkszereda 30-án, hétfőn 18 órától találkozhat az 
Aradi UTA-val. Gyengébben rangsorolt csapat lévén a piros-feketék 
hazai pályán szerepelhetnek. A Sepsi OSK és az FK mérkőzését 

is élőben közvetíti a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport 
tévécsatorna.

• RÖVIDEN 

A magyar labdarúgó-válogatott 
megnyerte csoportját a Nemze-

tek Ligája másodosztályát jelentő B 
divízióban, és feljutott az élvonalba, 
miután szerdán az utolsó fordulóban 
2–0-s győzelmet aratott a török csapat 
felett, míg az eddig éllovas oroszok 

5–0-ra simán kikaptak Szerbiában. A 
jövő évi Eb-re kijutott magyarok a cso-
portelsőséggel bekerültek a Nemzetek 
Ligája élvonalába, egyúttal akár vi-
lágbajnoki pótselejtezős helyhez is jut-
hatnak, de ez csak a vb-selejtezők jövő 
novemberi zárásakor derül ki. Nem-

zetek Ligája, B divízió, 3-as csoport, 
6. forduló: Magyarország–Törökor-
szág 2–0 (0–0), gólszerzők Sigér (57.), 
Varga (90+5.); Szerbia–Oroszország 
5–0 (4–0). A csoport végeredménye: 1. 
Magyarország 11 pont, 2. Oroszország 
8, 3. Szerbia 6, 4. Törökország 6.

Megnyerték csoportjukat a magyarok

Kilépés és fertőzés a futsalosoknál
Átszabták a kézdivásárhelyi torna programját

Teremlabdarúgó 1. Liga, kézdivásárhelyi torna 

7. forduló, szombat: Dévai Autobergamo–Csíkszeredai Imperial Wet (16.00) 
és Luceafărul Buzău–FK Székelyudvarhely (18.00). 8. forduló, vasárnap:  
Dévai Autobergamo–Luceafărul Buzău (13.30) és FK Székelyudvarhely–
Galaci United (16.00). 9. forduló, hétfő: Dévai Autobergamo–FK Székelyud-
varhely (16.00) és Kézdivásárhelyi SE–Galaci United (18.00). Vasárnap 18 
órától pótolják a 4. fordulóból elmaradt KSE–Imperial Wet mérkőzést.

Nincs könnyű programja 
az udvarhelyi együttesnek
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