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• Három új játékossal 
erősítette meg keretét 
a labdarúgó 3. Ligában 
szereplő Székelyud-
varhelyi FC. Az együt-
tes jövő héten már el-
kezdi a felkészülést a 
tavaszi szezonra, erős, 
2. ligás ellenfelekkel 
fog hangolni a március 
közepi rajtra.

Z Á T Y I  T I B O R

L ászló Zsolt, a Székelyudvar-
helyi FC csapatmenedzsere 
elmondta, hogy a tavaszi sze-

zonra való felkészülés január 13-án 
kezdődik. „Tervbe volt véve egy kül-
földi edzőtábor is, ám végül erről le-
mondtunk, és helyette egy izgalmas 
felkészülési időszakot állítottunk 
össze Florin Stângă vezetőedzővel, 
2. ligás csapatokkal is fogunk barát-
ságos mérkőzést játszani a követke-
ző időszakban” – vázolta a csapat-
menedzser.

Az első meccset január 16-án, 
jövő szombaton játssza az SZFC, a 
2. Liga harmadik helyezettjénél, a 
Bukaresti Rapidnál vendégeskedik. 
A következő két felkészülési talál-
kozója is idegenben lesz, január 20-
án Nagyszebenben az ugyancsak 
3. ligás Sellenberki Viitorullal ját-
szik, majd január 23-án Tatrangon 
a 2. Liga 9. helyén található Petrolul 
Ploiești-tel. A meccseket követően 
február elején kéthetes edzőtábor-
ba vonul a csapat Székelyudvarhe-

lyen, majd az utolsó simításokat a 
Nyárádtői Unirea (február 26.) és a 
Sellenberk (március 5.) elleni hazai 
felkészülési találkozókon végzik el.

A csapat kerete három játékossal 
bővült, az FK Csíkszeredától az idény 
végéig ketten érkeznek kölcsönbe. 
Simó Csongor a Székelyudvarhelyi 
FC neveltje, a 2001-es születésű, len-
gyelfalvi játékos a bal szélen bevet-
hető. Fiatal, ám sok tapasztalattal 
rendelkező csatár a második érke-
ző: János Norbert a Ferencvárosi TC 
utánpótlásában, majd az Aradi UT-
nál és a Kolozsvári U-nál is szerepelt. 
Az FK Csíkszeredához tavaly nyáron 

igazolt a Lénárdfalvi Comunától, 
ahol a harmadosztályban kilencszer 
zörrentette meg az ellenfelek hálóját. 
„János Norbert csatlakozása a kere-
tünkhöz nagy erősítésnek számít, 
hiszen eddig is eljutottunk a 16-osig, 
csak nem volt, aki berúgja a kapuba 
a labdát. A harmadik új játékos pe-
dig Raul Negotei, a balhátvéd még 
a bajnokság előtt csatlakozott hoz-
zánk, ám a felkészülés során súlyo-
san megsérült, meg kellett műteni 
a térdét. Velük nagyot erősödünk, a 
tavaszi szezonban célunk, hogy egy 
olyan ütőképes csapatot alakítsunk 
ki, amely a következő bajnokságban 

már az első helyekért harcol” – foly-
tatta László Zsolt.

Florin Stângă kerete így 24 fős, 
melyből három kapus, a többiek pe-
dig mezőnyjátékosok, pozíciónként 
két labdarúgóval számolhat az edző. 
A csapat szakmai stábja is bővült, a 
brassói Bajkó Ferenc erőnléti edző 
személyében, akinek irányításával 
alapoznak a fi úk a téli felkészülési 
időszakban.

„Az őszi szezon végén a fi úk kap-
tak egy alapos fejmosást, mivel a 
csapat vezetősége egyáltalán nincs 
megelégedve az elért eredmények-
kel. A játékosok hozzáállásával 

nincs gond, ám nagyon sokat hibáz-
tak a mérkőzéseken, elég, ha az elle-
nünk befújt hét tizenegyesre gondo-
lunk – ez nem megengedhető ezen 
a szinten. A csapaton belül a körül-
mények kitűnők, a fi zetések időben 
ki vannak utalva, a fi úk felkészülé-
sét pedig semmi sem akadályozza. 
Sokkal jobb eredményeket várunk a 
tavaszi szezonban” – zárta a beszél-
getést a csapatmenedzser.

A 3. Liga 5-ös csoportja március 
12-én folytatódik, a 11. fordulóban a 
harmadik helyezett Brassói SR Mu-
nicipal látogat Székelyudvarhelyre. 
Az SZFC a nyolcadik a táblázaton.

8.30 Tenisz, WTA-torna, Abu Dhabi (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
13.15 Alpesi sí, világkupa, Zágráb, Horvátország (Eurosport 1)
13.30 Serie A: Cagliari–Benevento (Digi 1, Telekom 1, Look Sport +)
14.30 Sífutás, világkupa, Toblach, Olaszország (Eurosport 1)
14.45 Férfi kosárlabda: Pitești–Târgu Jiu (Digi Sport 3, Look Sport)
16.00 Serie A: Sampdoria–Inter (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
16.00 Serie A: Lazio–Fiorentina (Digi 4, Telekom Sport 2, Look Sport)
16.00 Serie A: Atalanta–Parma (Telekom Sport 4, Look Sport 2)
16.00 Serie A: Crotone–Roma (Telekom Sport 3, Look Sport 3)
16.30 Férfi kosárlabda: Konstanca–Temesvár (Digi Sport 3, Look Sport)
17.30 Síugrás, világkupa, Bischofshofen, Ausztria (Eurosport 1)
18.00 Labdarúgás, török bajnokság: Besiktas–Rizespor (Look Sport)
18.15 Férfi kosárlabda: Nagyszeben–Galac (Digi Sport 3)
18.30 Női kézilabda: Győr–Dunaújváros (M4 Sport)
19.00 Serie A: Napoli–Spezia (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
20.00 Férfi kosárlabda: Voluntari–Nagyvárad (Digi Sport 3)
20.00 Ligue 1: Brest–Nice (Digi Sport 4, Look Sport)
20.00 Ligue 1: Lorient–Monaco (Look Sport 2)
20.00 Ligue 1: Metz–Bordeaux (Look Sport 3)
20.30 Női kosárlabda: Sopron–Szekszárd (M4 Sport)
21.45 Serie A: Milan–Juventus (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
21.45 Labdarúgás, Angol Ligakupa: Manchester Utd–Manchester City
          (Digi Sport 2)
22.00 La Liga: Bilbao–Barcelona (Digi 3, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Ligue 1: St. Étienne–Paris SG (Digi Sport 4, Look Sport 2)
22.00 Ligue 1: Marseille–Montpellier (Look Sport 3)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) játékvezetői bizott-

sága nyilvánosságra hozta a februári 
klubvilágbajnokságon közreműködő 
bírók listáját, amelyen először női 
hármas is található. Közülük a brazil 
Edina Alves Batista játékvezető, míg 
honfi társa, Neuza Back és az argentin 
Mariana de Almeida asszisztens. A 
listán hét játékvezető, 12 asszisztens 

és hét videobíró szerepel. A klub-vb 
sorsolását január 19-én tartják Zü-
richben. A rangos futballeseményt 
a hagyományos decemberi időpont 
helyett ezúttal február 1. és 11. között 
rendezik meg Dohában. A katari tor-
nán Európát a Bajnokok Ligája-cím-
védő Bayern München képviseli. A 
német együttes mellett az egyiptomi 
al-Ahli, a dél-koreai Ulszan Hyundai, 

a mexikói UANL, az új-zélandi Auck-
land City, valamint a házigazdák 
részéről az al-Duhail játéka biztos. 
Egy hely még kiadó, oda a Liberta-
dores-kupa győztese pályázik – a 
dél-amerikai kupasorozat döntőjét 
január 30-án rendezik. Az elődöntők-
ben (január 6., 13.) két argentin–bra-
zil párharc lesz: Boca Juniors–Santos 
és River Plate–Palmeiras.

F elkészülési mérkőzések nélkül 
utazik a jövő szerdán kezdő-

dő egyiptomi világbajnokságra a 
magyar férfi  kézilabda-válogatott, 
amelynek nem lesz tagja a tornán 
Ligetvári Patrik.

A szlovák válogatott keretének 
több tagja koronavírusos, a csapat 
karanténba került, így nem tud Ma-

gyarországra utazni. A magyar és 
a szlovák együttes egy hivatalos és 
egy nem hivatalos edzőmérkőzést 
játszott volna Győrben. A koronaví-
rus-fertőzésen átesett Ligetvári Pat-
rik a vizsgálati eredményei alapján 
nem kapta meg a pályára való visz-
szatéréshez szükséges orvosi enge-
délyt, így nem tud a válogatottal ké-

szülni, és a világbajnokságra utazó 
csapatnak sem lehet tagja.

A magyar válogatott a gízai A 
csoportban jövő pénteken a Zöld-fo-
ki Köztársaság együttesével, vasár-
nap Uruguayjal, január 19-én pedig 
Németországgal találkozik. A cso-
portból az első három helyezett jut a 
középdöntőbe.

Edzőmeccsek nélkül utaznak a kézivébére

Női játékvezetők a labdarúgó-klubvébén

Új játékosokkal erősít az SZFC
Két hónapos felkészülési időszak vár a székelyudvarhelyi 3. ligás labdarúgókra

János Norbert a támadásban 
segíthet a legtöbbet az SZFC-nél

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




