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• Hétközi fordulóval folytatódik a labdarúgó 2. Liga felsőházi rájátszása, az 
FK Csíkszereda ma 16.30-kor az alapszakaszgyőztes FC U Craiova 1948 SA 
együttesét fogadja. A 3. Ligában mérkőzést pótol a Székelyudvarhelyi FC, 
míg az élvonalban elkészítették a rájátszás első fordulójának párosításait.

Z Á T Y I  T I B O R

N incs megállás a másodosz-
tály felsőházi rájátszásában, 
az FK Csíkszereda ismét pá-

lyára lép, Valentin Suciu legénysége 
a harmadik fordulóban az alapsza-
kaszgyőztes FC U Craiova 1948 SA 
együttesét fogadja ma 16.30-kor. 
Az oltyánok négy pontot gyűjtöttek 
az eddigi két fordulóban, a CS Mio-
veni-nyel döntetlent játszottak, míg 
a hétvégi fordulóban 1–0-ra verték a 
Temesvári ASU Polit. Az FK vereség-
gel kezdte a rájátszást, hazai pályán 
hiába játszott jól, a Bukaresti Rapid 
elvitte a pontokat, míg szombaton 
gólnélküli döntetlenre végzett a 
Mioveni otthonában. A 2020–21-es 
pontvadászatban tavaly szeptem-
berben Csíkszeredában találkozott a 
két együttes, az FK Bauza korai gól-
jával sokáig vezetett, ám a vendégek 
Anghelina nagyszerű szabadrúgás-
góljával a hosszabbítás 4. percében 
döntetlenre mentették a mérkőzést.

Ismert az első búcsúzó is a 2. 
Ligában, az A jelű osztályozó cso-
portban a Pandurii Tg. Jiu második 
vereségét is elszenvedte, így már 
matematikai esélye sincs elcsípni az 
osztályozós helyet.

Labdarúgó 2. Liga, felsőházi ráját-
szás, 3. forduló: kedden 16.30-tól FK 
Csíkszereda–FC U Craiova 1948 SA; 
szerdán 16.30-tól Dunărea Călărași–
CS Mioveni; csütörtökön 16.30-tól Te-
mesvári ASU Poli–Bukaresti Rapid.

 
A Sepsi OSK Craiován kezdi 
a rájátszást

Gól nélkül zárult a labdarúgó 1. Liga 
alapszakasza, az utolsó mérkőzé-

sen a címvédő kolozsváriak ponttal 
távoztak Olténiából. Labdarúgó 1. 
Liga, alapszakasz, 30. forduló: Uni-
versitatea Craiova–Kolozsvári CFR 
0–0. A döntetlen az FCSB-nek ked-
vez, a bukarestiek megnyerték az 
alapszakaszt és a pontok megfele-
zése után 33 egységgel kezdik majd 
a rájátszást. A CFR 32-vel, a Craiova 
29-cel kezdi a playoff ot, míg a ne-
gyedik Sepsi OSK 23 pontot visz a 
rájátszásba. A Clinceni csapatának 
22, az FC Botoșani együttesének 
pedig 21 pontja van a playoff  kezdé-

sekor. Ismert a rájátszás első fordu-
lójának (április 17–18.) programja is: 
FCSB–FC Botoșani, Kolozsvári CFR– 
Academica Clinceni és U Craiova– 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A kez-
dési időpontokról később döntenek.

Elődöntő a Román Kupában

Az elődöntőknél tart a labdarúgó 
Román Kupa, ma 19 órakor az Astra 
a Bukaresti Dinamót fogadja, míg a 
másik ágon az Universitatea Craio-
va–Viitorul Pandurii Tg. Jiu mérkő-

zés holnap ugyancsak 19 órakor kez-
dődik. A visszavágókat egy hónap 
múlva rendezik.

 
Kötelező győzelem előtt az SZFC

Ma délután 5 órától pótolják a 12. 
fordulóból elhalasztott Brassói Kids
Tâmpa–Székelyudvarhelyi FC mér-
kőzést a labdarúgó 3. Liga 5-ös cso-
portjában. Az udvarhelyi együttes-
nek kötelező a győzelem a sereghajtó 
otthonában, hiszen egy botlás ese-
tén hátrányba kerül a kiesés ellen 
folytatott harcban. Az SZFC jelenleg 
az utolsó előtti pozícióban található, 
ám amennyiben megszerzi a három 
pontot, akkor két helyet is előrelép a 
táblázaton. A hétvégén még jobban 
besűrűsödött a mezőny, Barcarozs-
nyó legyőzte a Sepsi OSK II.-t, a KSE 

döntetlent játszott a Brassói SR Mu-
nicipal otthonában, míg az Astra II. 
idegenben verte a Kids együttesét. 
Az SZFC pedig küzdelmes meccsen 
1–1-re végzett az éllovas Brassói Co-
ronával. Így jelenleg a második CS 
Blejoi és a nyolcadik Kézdi között 
mindössze hat pont a különbség. A 
fi atalokra építő Kids Tâmpa eddig 
három meccset nyert, két fordulóval 
korábban nagy meglepetésre legyőz-
te a Brassói SR Municipalt. Ősszel az 
Udvarhelyen rendezett egymás el-
leni meccsen 5–0-ra győzött a házi-
gazda. A Kids–SZFC mérkőzést ere-
detileg március 19-én kellett volna 
megrendezni, ám a hazaiak a nagy 
havazások miatt nem tudták letaka-
rítani a pályát, így előbb 24 órával, 
majd teljesen elhalasztották a talál-
kozót. 

Ma este PSG–Bayern BL-negyeddöntő
Két visszavágóval folytatódik ma este a labdarúgó Bajnokok Ligája 
negyeddöntője: a Chelsea az FC Portót, a Paris Saint-Germain pedig a 
címvédő Bayern Münchent fogadja úgy, hogy a párharc első felvonásán 
vendégként diadalmaskodott. A Chelsea 2–0-ra, a PSG pedig 3–2-re 
győzött az első meccseken. BL-negyeddöntő, visszavágók: Chelsea–FC 
Porto és Paris Saint-Germain–Bayern München. Egységes kezdési idő-
pont 22 óra, a Chelsea–Porto összecsapást Sevillában rendezik.

• RÖVIDEN 

16.30 Labdarúgás, 2. Liga: FK Csíkszereda–U Craiova 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport) 
18.00 Teremlabdarúgás, Európa-bajnoki selejtező: 
           Fehéroroszország–Magyarország (M4 Sport)
18.00 Tenisz, WTA-torna, Charleston (Digi Sport 2)
19.00 Labdarúgás, Román Kupa: Astra–Dinamo (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, BL: Paris SG–Bayern (Digi 1, Telekom 1, Look Sport+)
22.00 Labdarúgás, BL: Chelsea–Porto (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)

• 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  

Az alapszakaszgyőztest  fogadják
2. Liga, felsőházi rájátszás: hazai pályán játszik az FK Csíkszereda

A mérkőzés előtti utolsó edzését a centerpályán tartotta tegnap délután az FK Csíkszereda   ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

E bben a nehéz időszakban még 
érkeznek jó hírek is: a Székely-

udvarhelyi ISK-SZAK férfi  asztali-
tenisz-csapata egy új szponzorral 
bővült. A pénzügyi stabilitás mellett 
fontos szempontnak tekinti mindkét 
fél a közösségi szerepkört.

A Melinda cégcsoport (Install és 
Steel) a múltban is támogatta a szé-
kelyudvarhelyi sportéletet – többek 
között a teremlabdarúgó-csapatot 
–, az elmúlt években inkább a ka-
ritatív jellegű, vallási és oktatási 
területeket részesítették előnyben. 
Ezúttal ismét visszatértek a sport 
területére, a Szejke SK kézilabda- és 
az SZFC labdarúgóklubok mellett az 
ISK-SZAK lesz a harmadik, amelyet 
támogatnak.

„Célunk, hogy közösségi szerepet 
vállalunk. Persze, van egy reklám 
jellege az egésznek, de sokkal fon-
tosabb számunkra, hogy Udvarhely-
széken a fi atalok az egészséges élet-
módot, a mozgást válasszák. Egyben 
ezzel a lépésünkkel a többi vállal-
kozásnak is példát, utat szeretnénk 
mutatni, hogy segítsék a helyit” – 
mondta el András Lehel, a Melinda 
cégcsoport vezérigazgatója.

Egyelőre egyéves szerződést 
kötöttek, de a cél a hosszú távú 
együttműködés. Az ISK-SZAK csa-
patvezetője, György István kifej-
tette, fontos a klub számára, hogy 
több pilléren álljon. „Új főtámo-
gató lépett be az együttesbe. Ez 
jókor jött, hiszen a pandémia alatt 

szponzorokat veszítettünk. Mivel 
több apróbb segítségünk volt, így 
átvészeltük ezt az időszakot. To-
vábblépünk a minőségi sport út-
ján, hiszen elég azt kiemelni, hogy 
az olimpiai sportágak között Har-
gita megyében az egyetlen csapat 
vagyunk, amely a nemzetközi po-
rondon is szépen teljesít”.

A székelyudvarhelyi klub még 
ebben az idényben fontos találkozók 
előtt áll: a héten játssza a Szuperliga 
elődöntőjének visszavágóját a Buka-
resti Steaua ellen, aztán május köze-
pén az Európa Kupa döntő tornájára 
utaznak, ahol a legjobb tizenhat 
együttessel néznek farkasszemet.

Józsa Csongor

Főtámogatót kapott az ISK-SZAK




