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• A teremlabdarúgó 2. Liga utolsó fordulója egy-
ben selejtező is volt a 2021-es Románia Kupára, 
itt dőlt el, hogy kik csatlakoznak az 1. ligás együt-
tesek mellé a sorozat nyolcaddöntőjében. A 16-os 
mezőnyben hat székelyföldi csapat szerepel.

GERGELY IMRE 

A z idei futsal Románia Kupa 
megszervezésére is hatással 
van a koronavírus-járvány, 

ezért a korábbiaktól eltérő a lebonyo-
lítás. Az első szakaszt a 2. Liga hétvégi 
fordulói jelentették, a három csoport 
első három helyezettje csatlakozik 
az 1. Liga hét csapatához. A második 
körben 4 négyes csoportot alakítanak 
ki, ahol egyenes kieséses rendszerben 
zajlanak a meccsek a legjobb négy kö-
zé jutásért. A csoportok sorsolásánál 

a tavalyi fi nal four négy résztvevője 
(a címvédő Székelyudvarhelyi Futsal 
Klub, a Csíkszeredai Imperial Wet, 
a Dunărea Călărași és a Dévai Au-
tobergamo) kiemelt lenne, de mivel 
Călărași csapata megszűnt, helyette a 
2020-as bajnok Galaci United kap ki-
emelést. Melléjük sorsolják az 1. Liga 
további három együttesét (Kézdivá-
sárhelyi SE, Luceafărul és Kolozsvári 
Clujana), és hozzájuk csatlakozik a 
9 továbbjutó a 2. Ligából. Ezek a kö-
vetkezők: Sportul Ciorăști, Jászvásár 
Iași, Ceahlăul Piatra Neamț (a keleti 
csoport továbbjutói), Gyergyóremetei 
Kereszthegy, Gyergyószentmiklósi 

Inter, Marosvásárhelyi VSK (középső 
csoport), Temesvári CFR, Metropoli-
tan Ișalnița és Dévai West. A Román 
Kupa nyolcad- és negyeddöntőire feb-
ruár 20–21-én kerül sor, míg a fi nal 
fourt március 27-én és 28-án rendezik.

Ma sorsolnak a kupában

„Úgy gondolom, az 1. Liga legjobb 
négy csapata ellen nincs esélyünk, 
de az 5–7. helyen állókkal képesek 
vagyunk felvenni a versenyt. Várjuk 
a sorsolást” – fogalmazott Pál Nán-
dor, a Kereszthegy vezetője.

A gyergyószentmiklósiaknak 
már csak a Román Kupában van fel-
adatuk, ők már a számukra lezárult 
bajnokságról is mérleget vonhat-
nak. „Összességében nem vagyunk 
elkeseredve az 5. hely miatt ebben 
a járványos szezonban, amikor szá-
mos játékosunk nem vállalta a tesz-
telések kockázatát. Ez több fi atalnak 

jelentett játéklehetőséget, és ők bi-
zonyítottak is, számíthatunk rájuk 
jövőre” – összegzett Portik Csaba, az 
Inter Gyergyó csapatkapitánya.

 
A Kereszthegy feljuthat 
az élvonalba

A futsal 2. Liga hétvégi tornáján 
kialakult az alapszakasz végső sor-
rendje. A középső (székelyföldi) 
négyesből a Gyergyóremetei Ke-
reszthegy már korábban bebiztosí-
totta csoportelsőségét és egyben a 
továbbjutást a 2. Liga fi nal fourjába. 
Ez volt a célja a Gyergyószentmiklósi 
Internek is, amely legjobb csoport-
másodikként léphetett volna tovább. 
Nem jött össze: a kötelezőket hozta, 
de még egy bravúros pontszerzésre 
szüksége lett volna, ami nem sike-
rült, így rosszabb gólkülönbsége 
miatt lemaradt a teremlabdarúgó 
2. Liga döntő tornájáról. A hétvégi 

eredmények: Gyergyószentmiklósi 
Inter–Korondi Junior 5–4, Gyergyó-
remetei Kereszthegy–Marosvásár-
helyi VSK 9–2, Inter–Remete 8–2, 
Korond–Marosvásárhely 4–5, Reme-
te–Korond 4–0. A csoport végered-
ménye: 1. Gyergyóremete 34 pont, 2. 
Gyergyószentmiklós 22, 3. Marosvá-
sárhely 12, 4. Korond 1.

A nyugati csoportból a Temesvári 
CFR csoportelsőként, a Metropolitan 
Ișalnița legjobb csoportmásodikként 
jutott a 2. Liga márciusban esedékes 
négyes döntőjébe. A Dolj megyei-
ek az Interhez hasonlóan 22 pontot 
szereztek, de +6-os gólkülönbségük 
jobb volt, mint a gyergyóiaké (0). A 
keleti csoportot a Vrancea megyei 
Sportul Ciorăști csapata nyerte. A 
legjobb második ligások döntőjét 
megnyerő együttes feljut az élvonal-
ba, a második helyezett pedig selej-
tezőt vívhat ugyanezért az 1. Liga 
utolsó előtti helyezettjével.

T íz napig Csíkszeredában edzőtá-
borozott a Bákói Aerostar labda-

rúgócsapata, a 2. Liga utolsó helyén 
álló együttes a Székelyföld Lab-
darúgó Akadémia kollégiumában 
volt elszállásolva, edzéseit pedig az 
Erőss Zsolt Aréna melletti műgyepes 
pályán tartotta. A Daniel Munteanu 

által felkészített moldvai együttes 
több felkészülési mérkőzést játszott 
idén, közülük párat a csíkszeredai 
edzőtábor idején. Az Aerostar idén 
eddig edzőmeccset játszott a Brassói 
Kids Tâmpa ( 6–1), a Ceahlăul Piatra 
Neamț (3–1), a Bucovina Rădăuți (2–
3), a Șomuz Fălticeni (3–2), Petrolul 

Ploiești (0–0), Sepsi OSK II. csapata 
(1–1), a Székelyudvarhelyi FC (2–5), 
a CSM Focșani (1–3) és a Kézdivásár-
helyi SE (4–2) ellen. Az FK Csíkszere-
dával nem játszhatott, mert ebben az 
időszakban Valentin Suciu legénysé-
ge Törökországban készült.

D. L.

Ú j szövetségi kapitánnyal a fe-
délzeten vág neki a 2021-es 

esztendőnek a román női labdarú-
gó-válogatott. Cristian Dulca első 
meccse a kispadon február végén 
lesz, amikor egy elnapolt párharcot 
rendeznek. Az összecsapás még az 
Eb-selejtező utolsó fordulójának ré-
sze, csupán a H csoport harmadik 

helyéről dönt, tehát sem a házigazda 
Horvátország, sem Románia nem le-
het már ott a kontinenstornán.

A bővített keretben két játékost 
találunk a Székelyudvarhelyi Va-
sas Feminától: Geréd Erikát és Ana 
Vlădulescut – az utóbbi mérkőzé-
sen mindketten pályára léptek a 
romániai válogatottban. Az 1. Li-

gában szereplő sportolók február 
10–15. között Mogoșoaián gyűlnek 
össze, a húsz labdarúgóból tizen-
négyen maradnak, hozzájuk csat-
lakozik a nyolc, külföldön szereplő 
játékos.

A horvát–román mérkőzést feb-
ruár 23-án rendezik.

Józsa Csongor

Nyolcaddöntő a Román Kupában
Ma este elkezdődnek a 2021-es labdarúgó Román Kupa nyolcaddöntői. 
A program: ma 19 órától Petrolul Ploiești–Jászvásári Poli; holnap 14.30 
órától Konstancai Farul–Chindia Târgoviște, 17.15-től Kolozsvári U–UTA, 
20.30-tól Dinamo– FCSB; csütörtökön 15 órától Viitorul Pandurii Tg. 
Jiu–Medgyesi Gaz Metan, 17.45-től Temesvári ASU Poli–Astra Giurgiu, 
20.30-tól FC Botoșani–Craiovai U. A Dunărea Călărași játék nélkül jut 
tovább mert a Turris-Oltul Turnu Măgurele csapata visszalépett.

Budapesten játssza BL-meccsét a Liverpool
A Puskás Aréna ad otthont az RB Leipzig–FC Liverpool párharc első 
felvonásának a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A német 
csapat, amelynek Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik 
révén három magyar válogatott játékosa is van, azért nem tudja hazai 
pályán fogadni a riválisát, mert a német hatóságok lezárták a határokat 
olyan országok, így Nagy-Britannia előtt is, ahol a koronavírus új vari-
ánsa terjed. A találkozót február 16-án rendezik a magyar fővárosban. A 
hírről a Liverpool hivatalos honlapja is beszámolt. A németeknek hétfőig 
kellett jelezniük az UEFA felé, hogy megtalálták, hol fogadják a Liver-
poolt, így elhárult annak a veszélye, hogy elmaradjon a meccs, és annak 
eredményét 3–0-s gólkülönbséggel az angolok javára írják. A Leipzig–
Liverpool párharc visszavágóját március 10-én rendeznék Angliában.
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Behívták a Vasas Femina-játékosokat

Csíkszeredában edzőtáborozott az Aerostar

Hat székely csapat a nyolcaddöntőben
Kialakult a futsal Románia Kupa csoportkörének mezőnye

Gyergyóremete felkerülhet a teremlabdarúgás élvonalának térképére   ▴  FOTÓ:  PORTIK BAKAI  ÁDÁM




