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• Március közepén a felső- és alsóházi küzdelmekkel folytatódik a női lab-
darúgó 1. Liga. A felsőházba az alapszakasz negyedik helyéről bejutott Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina edzője, Vágó Attila szerint nincs nyomás rajtuk 
és a rájátszásban már a következő bajnokságra alakítják ki a csapatot.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó ,  
Z Á T Y I  T I B O R

A Vasas Femina november 19-
én lépett legutóbb pályára, 
az alapszakasz utolsó for-

dulójában 2–1-re kikapott Kisbecs-
kerektől, így eldőlt, hogy gyengébb 
gólkülönbsége miatt a negyedik he-
lyen jutott be a hatcsapatos felsőházi 
rájátszásba. A tavaszi szezonban tíz 
bajnoki vár a lányokra, az együtte-
sek oda-visszavágó alapon játsza-
nak egymással.

Vágó Attila, a Vasas Femina 
edzője elmondta, hogy a keret hét-
főn kezdi el közösen a felkészülést, 
ám a lányok egyénileg már három 
hete hangolnak a tavaszi folytatásra. 
„Én leküldöm nekik a programot, ők 
pedig becsületesen küldik vissza, ki 
mit csinált, mit ért el. Hétfőn gyű-
lünk össze, akkor kezdődik a hathe-
tes felkészülésünk, hiszen március 
7-én a Román Kupában, 14-én pedig 
már a bajnokságban játszunk.” Az 
ellenfelekről egyelőre nem tudott 
nyilatkozni Vágó, mivel a szövetség-
nél még nem készítették el a Román 
Kupa első körének párosításait, illet-
ve a rájátszás menetrendjét sem.

„Biztató dolgok vannak a csa-
patnál, a lányok nagyon komolyan 
veszik a feladatokat, emiatt pedig 
hatalmas potenciál rejlik a csapat-
ban, és biztos vagyok benne, hogy 
a következő bajnokságban jóval elő-
rébb fogunk végezni. A keret nagyját 
20 év alatti, helyi kötődésű lányok al-
kotják, akik régóta együtt játszanak, 

ez a munka pedig hamarosan be fog 
érni, és velük a bajnoki címet is meg 
lehet pályázni” – tette hozzá az edző.

Ami az idei célokat illeti, a ko-
rábbi magyar szövetségi kapitány 
elmondta, hogy a Román Kupában 
be akarnak jutni a döntőbe, míg a 
bajnokságban a jövő csapatának 
alapjait akarják lerakni. „Most nyu-
godtan játszhatunk, legfőbb célunk, 
hogy edződjenek a fi atalok, hiszen 
Kolozsvárt most még nem lehet leta-
szítani a trónról, és az, hogy a má-
sodik vagy a hatodik helyen végzel, 
szinte mindegy. Igazolni nem na-
gyon szeretnénk, hanem a jelenlegi 

keretet akarjuk egyben tartani” – 
zárta a beszélgetést Vágó Attila.

A felsőház állása: 1. Kolozsvári 
Olimpia 33 pont (56–6-os gólkü-
lönbség), 2. Kisbecskereki Fortuna 
25 (44–13), 3. Aradi Piros Security 23 
(36–13), 4. Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina 23 (31–11), 5. Borgóprundi 
Heniu 20 (43–13), 6. Galaci Univer-
sitatea 18 (19–24).

Edzésben a csíki lánycsapat

Egy hete kezdte meg felkészülését a 
női labdarúgó 2. Liga tavaszi szezon-
jára az FK Csíkszereda együttese. 

Albu Lászlótól, a csapat vezetőedző-
jétől megtudtuk, hogy heti négy 
foglalkozás szerepel az első hetek 
programjában, februárban pedig 
szeretnék elkezdeni a felkészülési 
mérkőzések sorozatát. A bajnokság 
a tervek szerint március közepén 
folytatódik, az FK az első tavaszi for-
dulóban szabadnapos lesz. „Jelenleg 
egy bő, 25 tagú kerettel zajlanak az 
edzések, több ifi  játékos is a felnőt-
tekkel készül. Meg szeretnénk erősí-
teni a csapatunkat legalább három 
tapasztalt játékossal. Vannak ki-
szemeltjeink, elkezdődtek a tárgya-
lások velük, de amíg nem született 
egyezség, addig nem szerencsés ne-
veket említeni. Az egyik játékos, akit 
le szeretnénk igazolni, Csíkszeredá-
ból indult el, és jelenleg külföldön 
játszik” – nyilatkozta Albu.

Az FK Csíkszereda a labdarúgó 2. 
Liga 2. csoportjának harmadik he-

lyén áll, négy ponttal lemaradva az 
éllovas Kolozsvári U Olimpia II-től.

Új szövetségi kapitány 
a női focisoknál

Cristian Dulcát nevezték ki a román 
női labdarúgó-válogatott új szövet-
ségi kapitányának, aki Mirel Albon 
helyét veszi át. A korábbi válogatott 
játékos öt évig érvényes szerződést 
kötött a szövetséggel, legfőbb célki-
tűzésének azt jelölték meg, hogy ki-
vezesse a női válogatottat a 2025-ös 
Európa-bajnokságra. 

Edzői pályafutása során a 48 
éves Cristian Dulca az FC Vaslui, 
a Kolozsvári U, a Delta Tulcea, a 
Medgyesi Gaz Metan és a Petro-
zsényi Jiul együtteseit irányította, 
2015 és 2018 között pedig a román 
U21-es válogatott szövetségi kapi-
tánya volt.

A z éllovas Ferencváros hazai pá-
lyán 1–0-s vereséget szenvedett 

a sereghajtó Diósgyőrtől a labdarúgó 
OTP Bank Liga második fordulójából 
elhalasztott és szerdán este pótolt 
mérkőzésén. A címvédő zöld-fehérek 
ezt megelőzően 2017. április 15-én a 
Vasastól kaptak ki bajnoki találko-
zón a Groupama Arénában, azóta 61 
mérkőzésen át tartott a veretlenségi 

sorozatuk, amely ötven győzelem és 
11 döntetlen után szakadt meg. OTP 
Bank Liga, 2. fordulóból elhalasztott 
mérkőzés: Ferencvárosi TC–Diós-
győri VTK 0–1 (0–0), gólszerző Suljic 
(85. perc). Az ugyancsak őszről el-
halasztott Budafok–Ferencváros és 
Kisvárda–MOL Fehérvár találkozó-
kat január 27-én pótolják. A 17. for-
duló (január 23–24.) programja: 

szombaton 15.30-tól Kisvárda Mas-
ter Good–Mezőkövesd Zsóry FC, 18 
órától Puskás Akadémia FC–Ferenc-
városi TC, 19.30-tól Újpest FC–MOL 
Fehérvár FC; vasárnap 14.30-tól Bu-
dafoki MTE–MTK Budapest, 16.45-
től Paksi FC–Diósgyőri VTK, 19 órá-
tól Budapest Honvéd–Zalaegerszegi 
TE FC. 

Horváth Bálint Ottó

Ma este továbbjuthat a Sepsi-SIC
Végig kiélezett és fordulatos küzdelemben maradt alul szerdán este a 
Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata a francia Lille Métropole gárdájával 
szemben az Európa Kupa csoportkörének második fordulójában. A 
háromszéki együttes ma este kiharcolhatja a továbbjutást, ehhez le 
kell győznie a spanyol Cadi La Seu csapatát. Női kosárlabda, Európa 
Kupa, G csoport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC–ESBVA Lille Métropole 
70:73 (21:20, 15:14, 14:16, 20:23), Cadi La Seu–Basket Namur Capi-
tale 51:45. A csoport állása: 1. Cadi La Seu 4 pont, 2. Lille Métropole 3 
pont, 3. Sepsi-SIC 3 pont, 4. Namur 2 pont. A mai program: 16 órától 
Lille–Namur, 19 órától Sepsi-SIC–Cadi La Seu. A csoportból az első két 
helyezett jut a legjobb 16 közé.

A Serie A a világ legerősebb bajnoksága
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szer-
vezet (IFFHS) szerint az olasz Serie A volt a világ legerősebb bajnoksága 
tavaly. A román 1. Liga kilenc helyet rontva a 25. helyen áll, a magyar 
OTP Bank Liga pedig tavalyi eredményéhez képest három pozíciót 
javítva a 37. helyen szerepel. A világ legerősebb bajnokságai az IFFHS 
szerint (zárójelben az előző évi helyezés): 1. (4.) Serie A (olasz) 1026 
pont, 2. (1.) Premier League (angol) 1003, 3. (2.) Campeonato Brasileiro 
(brazil) 964, 4. (3.) La Liga (spanyol) 954, 5. (10.) Bundesliga (német) 
864, … 25. (16.) Román 1. Liga 430, … 37. (40.) OTP Bank Liga 343.

• RÖVIDEN 

S zombaton este a Debreceni EAC–
Csíkszeredai Sportklub összecsa-

pással zárul az erdélyi hokicsapatok 
első idei magyarországi túrája a jég-
korong Erste Ligában. Jövő héten a 
Sportklub, a Gyergyói HK és a Brassói 
Corona is hazai pályán folytatja mér-
kőzéseit a közös magyar–román jég-

korongbajnokságban. Az Újpesti TE–
Csíkszeredai Sportklub, MAC HKB 
Újbuda–Gyergyói HK és Debreceni 
EAC–Brassói Corona találkozók lap-
zárta után fejeződtek be.

A további program: szombaton 18 
órától Dunaújváros–Vasas, 18.30-tól 
Titánok–Újpest, 19.30-tól Debrecen–

Csíkszeredai Sportklub; hétfőn 21 
órától Debrecen–Ferencváros; szer-
dán 18.30-tól Sportklub–Vasas; csü-
törtökön: 18.30-tól Sportklub–Vasas, 
Gyergyói HK–MAC és Brassó–Debre-
cen, 19 órától Dunaújváros–Titánok, 
19.30-tól Újpest–Ferencváros. 

D. L.

Zárul az erdélyiek magyarországi túrája

Megszakadt a Ferencváros jó sorozata

A jövő csapatát építik a Vasasnál
Elkezdték a felkészülést a női focisok

Övék a jövő. A Vasas Femina keretét fiatal, de egyre tapasztaltabb játékosok alkotják   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




