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• A jelentősen megtizedelt Sepsi OSK korán hátrányba került, s bár a szü-
netben már 3–1-re vezetett, végül döntetlent játszott a ligautolsó Jászvá-
sári Poli gárdájával a labdarúgó 1. Ligában. Az FK Csíkszereda lejátszotta 
utolsó felkészülési meccsét Törökországban, 1–1-es döntetlent játszott 
montenegrói ellenfelével, míg a Székelyudvarhelyi FC az FK U19-es együt-
tesével hangolt.

SZÉKELYSPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A Sepsi OSK komoly keretgon-
dokkal küszködve fogadta 
a Polit a 22. fordulóban. A 

háromszékiek FC Argeș elleni hétkö-
zi bajnokiját el is kellett halasztani 
a rengeteg hiányzó miatt, az újabb 
meccsre viszont valahogy összeállt 
egy improvizált csapat, miközben 
Leo Grozavu is visszatért a piros-fe-
hérek élére.

A bajnokság sereghajtója gyors 
góllal lepte meg a székelyföldi ala-
kulatot, ám a hazaiak hamar for-
dítottak, a szünetben pedig 3–1-re 
vezettek. A sokáig eseménytelen má-
sodik félidőben szépített a sereghaj-
tó, ám ekkor sem érződött az, hogy 
veszélyben lenne a hazaiak sikere. 
Azonban a hosszabbítás utolsó má-
sodperceiben egy elrontott moldvai 
lövésből gólpassz lett, a Poli pedig 
egyenlített. A számos alapemberét 
nélkülöző Sepsi drámai döntetlent 
játszott a bajnokság sereghajtójával, 
de így is őrzi negyedik helyét a táb-
lázaton.

A Sepsi OSK számára szombaton 
este 9 órakor a Bukaresti Dinamo 
ellen folytatódik a bajnokság, majd 
jövő kedden 19 órától pótolja az FC 
Argeș elleni elhalasztott mérkő-
zést.

Labdarúgó 1. Liga, 22. fordu-
ló: Sepsi OSK–Jászvásári Poli 3–3  
(3–1), gólszerzők Fülöp L. (17., bünte-
tőből), Safranko (18.), Golofca (42.), 

illetve Vega (2.), Calcan (77.), Gaitan 
(90+4.). Sepsi: Fejér – Deljannidisz, 
Bouhenna, Ninaj, Ștefănescu – 
Achahbar (Nouvier 71.), Eder, Fülöp 
L. – Golofca (Dumiter 75.), Safranko, 
Petrila (Tamás, a szünetben).

További eredmények: Astra Giur-
giu–FC Argeș 0–2 (0–0), gólszerzők 
Șerban (60.), Maric (83.), Universita-
tea Craiova–Bukaresti Dinamo 1–0 

(1–0), gólszerző Ivan (26.), Aradi 
UT–Nagyszebeni FC Hermannstadt 
1–1 (0–0), gólszerzők Albu (62.), 
illetve Mayoral (66.). A Medgyesi 
Gaz Metan–Chindia Târgoviște és 
az FCSB–Academica Clinceni mér-
kőzés lapzárta után ért véget. Ma 
17.30-tól FC Viitorul–FC Voluntari, 
20.30-tól FC Botoșani–Kolozsvári 
CFR találkozót rendeznek. Az élme-

zőnyben: 1. FCSB 48 pont (48–19), 
2. Kolozsvári CFR 47 (29–10), 3. U 
Craiova 43 (27–13), 4. Sepsi OSK 34 
(36–23), 5. FC Botoșani 30 (31–27), 6. 
Academica Clinceni 30 (21–20).

 
Döntetlennel zárták 
az edzőtábort

Lejátszotta utolsó felkészülési mér-
kőzését a törökországi edzőtábor-
ban az FK Csíkszereda, szombaton a 
montenegrói élvonalban szereplő FK 
Zeta volt az ellenfél. A Zeta jól szer-
vezett, sokmozgásos és durva belé-
pőktől sem menetes játéka komoly 
feladat elé állította a csíki együttest. 
Bár az első negyedórában az FK 
uralta a meccset, a folytatásban a 
montenegróiak diktálták az iramot, 

Ribánszkinak többször is nagyot 
kellett védenie.

Közvetlenül a pihenő után, egy 
remek Bauza–Schieb összjáték vé-
gén az argentin támadó tizenkét 
méterről leadott lövésével megsze-
rezte a vezetést. Az előnyt mindösz-
sze hét percig tartotta meg az FK, 
egyenlített az ellenfél. A gyors gól-
váltást követően többször már nem 
zörrent a háló, 1–1 lett a végered-
mény.

Felkészülési mérkőzés: FK Csík -
szereda–FK Zeta Golubovács 1–1 
(0–0), gólszerzők Bauza (47.), il-
letve Sisevics (54.). FK: Ribánszki 
– Takács, Kelemen, Apró, Marro-
ne – Csürös, Casiadi – Pintér, Bara, 
Bauza – Suciu Tóni. Játszott még: 
Gyenge, Palmeș, Csonka, Gergely, 
Bor, Savin, Omar, Bujdosó, Schieb, 
Botorok, Rotar.

 
Udvarhelyi győzelem 
a fiatalok ellen

A 3. Liga rajtjára készülő Székely-
udvarhelyi FC is harcos mérkőzést 
játszott az FK Csíkszereda U19-es 
elitligás együttesével. A fiatalok 
ügyesen fociztak, az otthon edző-
táborozó, kemény alapozáson át-
eső udvarhelyiek sokat hibáztak, 
ám így is 2–1-re nyerték a mérkő-
zést.

Felkészülési mérkőzés: Szé kely -
 udvarhely FC–FK Csíkszereda U19 
2–1, gólszerzők Hodgyai, Țepeș, il-
letve Incze.

SZFC: Bencze – Rácz, Stoian, Mit-
ra, Simó, Vékás, Țepeș, Csala, Barta, 
Turcu, Hodgyai. A második félidő-
ben: Moroz – Marucza, Sütő, Ber-
keczi, Negotei, Vékás, Csala Tibor, 
Bálint, Szfárli, Szőcs, János. 

FK U19: Karácsony – Baga, Ba-
lázs, Ketesdi, Lázár, Szabó, Csala Ró-
bert, Barabás, Albu, Szakács, Finna. 
Cserék: Lukács, Incze, Fischer, Pál-
hegyi, Harangozó, Bîrsan.

A z előző szezonban csak másod-
percekre volt a feljutástól, most 

azonban visszalép a labdarúgó 2. 
Liga küzdelmeitől a Turris-Oltul Tur-
nu Măgurele együttese, amely a Ro-
mánia Kupából is kiszáll. A legjobb 
32 között a Sepsi OSK-t kiejtő dél-ro-
mániai csapat holnap a szintén 
másodosztályú Dunărea Călărași 

együttesével találkozott volna a 
kupasorozatban, de a Turris elnöke 
szűkszavú átiratban értesítette az 
ellenfelet, hogy nem tudnak kiállni 
a mérkőzésre.

A Román Labdarúgó Szövetség 
is kiadott egy rövid közleményt a 
Turris visszalépéséről, mint írják, az 
ügy az FRF fegyelmi és etikai bizott-

ságának asztalára kerül, a szabály-
zat alapján pedig meghozzák a dön-
tést arról, hogy mi történjen a csapat 
idei eredményeivel.

A Turris 15 forduló alatt 19 pontot 
gyűjtött a jelenlegi bajnoki idény-
ben, és ezzel a 21 csapatos pontva-
dászat 13. helyét foglalta el a téli szü-
netben. (Orbán Zsolt)

A z évet három vereséggel kezdő 
Újpest vendégként legyőzte az 

MTK-t a labdarúgó OTP Bank Liga 
20. fordulójában, ezzel az utolsó 
előtti, kiesést jelentő pozícióból elő-
re lépett. Az utolsó helyezett DVTK 
is javított a helyzetén azzal, hogy 
hazai pályán nyert a Kisvárda ellen. 
OTP Bank Liga, 20. forduló: Diós-

győri VTK–Kisvárda Master Good 
2–0 (2–0), gólszerzők Vanecek (10., 
tizenegyesből), Hegedűs (40.); Me-
zőkövesd Zsóry FC–Budapest Hon-
véd 2–1 (2–0), gólszerzők Vadnai 
(23.), Jurina (27.), illetve Gale (86.); 
MTK Budapest–Újpest FC 1–3 (1–3), 
gólszerzők Varga R. (4.), illetve Si-
mon K. (28.), Mitrovic (32.), Stieber 

(42.); Paksi FC–Budafoki MTE 4–1 
(2–0), gólszerzők Jagodics (3., ön-
gól), Szabó J. (19.), Hahn (55., bünte-
tőből), Szendrei (92.), illetve Takács 
(62.). A Zalaegerszeg TE FC–Puskás 
Akadémia FC és a Ferencvárosi TC–
MOL Fehérvár FC mérkőzés lapzárta 
után fejeződött be.

Dobos László

Az MTK otthonában nyert az Újpest

Mindkét sorozattól visszalép a TurrisKiesett a házigazda a labdarúgó-klubvébén
A Katarban zajló labdarúgó-klubvilágbajnokság első játéknapján az 
egyiptomi al-Ahli egygólos győzelmet aratott a katari al-Duhail ellen, így 
a házigazdák búcsúztak a további küzdelmektől. Klubvilágbajnokság, az 
elődöntőbe jutásért: Tigres UANL (mexikói)–Ulszan Hyundai (dél-koreai) 
2–1 (2–1) és al-Duhail (katari)–al-Ahli (egyiptomi) 0–1 (0–1). Az elődöntő 
programja: Palmeiras–Tigres UANL és al-Ahli–Bayern München.

Megszűnhet a Bajnokok Ligája csoportköre
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 2024-től megújítaná a Bajno-
kok Ligáját, amelynek mezőnye a jelenlegi tervezet szerint 32-ről 36 
csapatosra bővülne, a lebonyolításban megszüntetnék a csoportkört, 
a mérkőzésszámot pedig növelnék. A főtáblán szereplő együttesek az 
eddigi hat helyett legalább tíz találkozót vívnának, azaz a csapatok 
nem találkoznának minden riválisukkal. Az egyetlen tabella alapján 
a legjobb nyolc kvalifikálná magát a nyolcaddöntőbe, míg a 9–16. 
helyezettek a 17–24. helyezettekkel játszanának a 16 közé kerülésért. 
A tervezet ismeretében az európai bajnokságokat összefogó szervezet 
pénteken rendkívüli közgyűlést tartott, melyen azon „erős aggályá-
nak” adott hangot, hogy az amúgy is sűrű versenynaptár még telítet-
tebbé válna a plusz játéknapoktól. Az UEFA ennek a problémának a 
megoldását abban látja, hogy húszról 18 csapatosra kellene csökken-
teni az élbajnokságok mezőnyét.

• RÖVIDEN 

Bosszantó döntetlen Háromszéken
Elpazarolt két pontot a Sepsi OSK – az FK ma repül haza Törökországból

Ez volt zsinórban a harmadik 
pontosztozkodása a Sepsi OSK-nak
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