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• Véget érnek az 
odavágók a labdarúgó 
2. Liga felsőházi ráját-
szásában. Az ötödik 
forduló szombati já-
téknapján az FK Csík-
szereda a Temesvári 
ASU Poli vendégeként 
játszik. Mindkét csa-
pat nyeretlen eddig a 
playoffban, mindössze 
egy döntetlent tudtak 
elérni.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

M ásodik kiszállására ké-
szül a rájátszásban a csík-
szeredai együttes, amely 

egyetlen pontját éppen idegenben 
szerezte, a második fordulóban a 
CS Mioveni vendégeként játszott gól 
nélküli döntetlent. A temesváriak 
második meccsüket vívják hazai pá-
lyán, két fordulóval ezelőtt úgy kap-
tak ki a Rapidtól, hogy a 87. percig 
még náluk volt az előny.

Valentin Suciu vezetőedző csa-
pata mindhárom hazai találkozóját 
elveszítette, de mind szoros párhar-
cokban maradt alul. A legutóbbi, 
Dunărea Călărași elleni mérkőzésén 
pedig minden esélye megvolt a győ-
zelemre, a helyzetkihasználás azon-
ban egyáltalán nem volt erőssége a 
csapatnak, amely végül 2–1-re kika-

pott. Az ASU Poli súlyos vereségbe 
szaladt bele múlt hét végén, négy 
gólt kapott a Mioveni pályáján. Az 
újabb kudarc után Dan Alexa veze-
tőedző lemondott posztjáról, de dön-
tését a vezetőség nem fogadta el, így 
továbbra is ő irányítja a gárdát. 

A szombaton 12 óra 30 perckor 
kezdődő összecsapás (élőben közve-
títi a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 
és a Look Sport) előtt a két együttes 

pontazonosággal az ötödik és a ha-
todik helyen áll a tabellán, így nagy 
szükségük van a győzelemre, ha 
még reménykedni akarnak az osztá-
lyozós helyek elérésében.

Labdarúgó 2. Liga, felsőházi rá-
játszás, 5. forduló: szombaton 12.30-
tól Temesvári ASU Poli–FK Csíksze-
reda, 15 órától Bukaresti Rapid–CS 
Mioveni, hétfőn 17.30-tól Dunărea 
Călărași–FC U Craiova 1948.

A címvédőtől kikapott, az FCSB 
vendége lesz a Sepsi OSK

Az élvonalbeli bajnokság felsőházi rá-
játszásának második, hétközi forduló-
jában, szerdán késő este a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK házigazdaként 
1–0-ra kikapott a Kolozsvári CFR-től, a 
mérkőzés egyetlen gólját az első fél idő 
végén Ciprian Deac büntetőből szerez-
te. A vereséggel a háromszéki együttes 

továbbra is nyeretlen a címvédő elleni 
meccseken, két döntetlen mellett ez 
már a kilencedik sikere volt a CFR-
nek. A játéknap másik találkozóján 
az Universitatea Craiova ismét botlott, 
ezúttal a hajrában egyenlítve men-
tett pontot az FC Botoșani ellen. Az 
FCSB csütörtökön este lapzárta után 
az Academica Clinceni vendégeként 
játszott. A hétvégén már a harmadik 
forduló mérkőzéseit rendezik, a Sepsi 
OSK vasárnap 21.30-tól az FCSB ven-
dége lesz. Egy nappal korábban a Ko-
lozsvári CFR és az U Craiova rangadót 
játszanak egymással.

Labdarúgó 1. Liga, felsőházi 
rájátszás, 2. forduló: Sepsi OSK–
Kolozsvári CFR 0–1 (0–1), gólszerző 
Deac (45.). Sepsi: Niczuly – Dimitrov, 
Ninaj, Mitrea, Ştefănescu – Păun 
(Eder González, 46.), Vaşvari, Ştefan 
(Aganovic, 66.) – Fülöp L. (Achah-
bar, 46.), Safranko (Rapp, 73.), 
Nouvier. Vezetőedző: Leo Grozavu. 
CFR: Arlauskis (Bălgrădean, 46.) – 
Manea, Ben Youseff , Burcă, Camora 
– Joca (Chipciu, 6.), Hoban, Păun 
(Sigurjonsson, 80.) – Deac (Soares, 
80.), Debeljuh (Rondon, 66.), Costa-
che. Vezetőedző: Edward Iordănes-
cu. Vezette: Kovács István (Nagy-
károly). FC Botoșani–U Craiova 1–1 
(1–0), gólszerzők Fili (12.), illetve 
Ivan (80.). 3. forduló: szombaton 
20.30-tól Kolozsvári CFR–U Craiova; 
vasárnap 19.15-től Botoșani–Clin-
ceni, 21.30-tól FCSB–Sepsi OSK.

A z utolsó előtti fordulót rendezik 
a hétvégén a labdarúgó 3. Ligá-

ban, a Székelyudvarhelyi FC az 5-ös 
csoportban, pénteken 17 órakor a 
Barcarozsnyói Olimpic Cetate együt-
tesét fogadja.

Az udvarhelyi csapat számára csak 
a győzelem az elfogadható eredmény, 
hiszen a legutóbbi fordulóban Sepsi-
szentgyörgyön elszenvedett vereség 
miatt ismét lecsúszott a táblázaton, 
jelenleg az utolsó előtti helyen talál-
ható. Az őszi szezon során botladozó 
Barcarozsnyó a visszavágókra nagyon 
összekapta magát, a téli szünetet kö-
vetően lejátszott hat meccséből ötöt 

megnyert, így feljött a középmezőny-
be, többek között idegenben győzte le 
az Astra II.-t és a Sepsi OSK II.-t is.

Florin Stângă, az SZFC edzője 
szerint kiemelt fontosságú mérkőzés 
vár a csapatára. „Bízom a fi úkban, 
hogy a győzelemért minden tőlük 
telhetőt megtesznek majd a pályán. 
Udvarhelyen nagyon jó körülmé-
nyek között dolgozhatunk, még 
ezekben a nehéz időkben is, és ezt a 
csapat a pályán elért jó eredménnyel 
kell megköszönje a klub elnökének, 
Berkeczi Attilának” – tette hozzá. 
Két játékosra nem számíthat Stângă, 
Vékás Barna a szerdai edzésen, míg 

Hodgyai László a Sepsi OSK II. elleni 
mérkőzésen sérült meg.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport, 
17. forduló: pénteken 17 órától Brassói 
Kids Tâmpa–CS Blejoi, Székelyud-
varhelyi FC–Barcarozsnyói Olimpic 
Cetate; szombaton 14 órától Brassói 
SR Municipal–Brassói Corona, 15 órá-
tól Kézdivásárhelyi SE–Astra Giurgiu 
II., 17 órától CSO Plopeni–Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK II.. 9-es csoport, 
17. forduló: pénteken 17 órától Szász-
régeni Avântul–Dési Unirea; szom-
baton 17 órától Alsógáldi Industria–
Nyárádtői Unirea.

Zátyi Tibor

A visszavágón is magabiztos si-
kert aratott Észak-Macedónia 

felett Románia női kézilabda-váloga-
tottja, így kettős győzelemmel jutott 
ki a decemberben Spanyolországban 
rendezendő világbajnokságra. A ro-
mán lányok hazai pályán 33–22-re, 

míg Szkopjéban 35–20-ra győztek. A 
második mérkőzés végén Románia 
szövetségi kapitánya, Adrian Vasile 
elmondta, hogy a válogatott motor-
ja, Cristina Neagu ideiglenesen visz-
szavonul a nemzeti csapattól, a világ 
legjobbjának négyszer is megválasz-

tott balátlövő nem fog pályára lépni a 
2022-es Európa-bajnokság selejtezői-
ben. Vasile reményei szerint az év vé-
gi világbajnokságra visszatér majd a 
válogatottba. A vébét december 2–19. 
között Spanyolországban rendezik, a 
mezőny tagja Magyarország is.

Egálról folytatják a futsaldöntőt
A teremlabdarúgó 1. Liga döntőjének első két felvonását Csíkszeredá-
ban, a következő kettőt Galacon rendezik. Akár vasárnap este bajnok 
lehet valamelyik együttes, ehhez mindkét összecsapást meg kell 
nyernie, hiszen a jelenlegi állás 1–1 az egyik fél három győzelméig tartó 
párharcban. A futsaldöntő első meccsét, vasárnap viszonylag simán, 
6–3-ra nyerte a Csíkszeredai Imperial Wet, hétfőn viszont a Galaci United 
egyenlíteni tudott, egy nagyon kiélezett, sok fordulatot hozó találkozón 
a hosszabbításban 5–4-re diadalmaskodott. A harmadik és a negyedik 
mérkőzést a Duna-parti városban rendezik szombaton és vasárnap 15 
óra 30 perctől – a párharcokat élőben közvetíti a Pro X tévécsatorna.

A Román Kupáért birkóznak Udvarhelyen
Négyszáz sportoló lép szőnyegre ezen a hétvégén a székelyudvarhelyi 
városi sportcsarnokban az U15-ös korosztály fiú és lány, szabad- és 
kötöttfogású birkózó Román Kupán. A selejtezők már tegnap elkez-

dődtek, pénteken a kieséses szakaszra, szombaton és vasárnap pedig 
a döntőkre kerül sor – természetesen zárt kapus a rendezvény. A 
Székely udvarhelyi ISK tizenhat sportolót nevezett a versenyre.

Hazai pályán a Vasas Femina
A negyedik fordulóval folytatódik a női labdarúgó 1. Liga felsőházi 
rájátszása, a Székelyudvarhelyi Vasas Femina hazai pályán játszik, 
vasárnap 14 órakor a Borgóprundi Heniu lesz az ellenfele. A Beszter-
ce-Naszód megyei együttes eddig két győzelmet aratott a felsőházban, 
így megelőzte a Vasast a táblázaton, jelenleg a negyedik, két pont az 
előnye az udvarhelyiekkel szemben.

• RÖVIDEN 

Nyeretlenek csatája a 2. Ligában
A Temesvári ASU Poli vendégeként játszik az FK Csíkszereda

A szezon legfontosabb meccsét játssza az SZFC

Kijutott a kézilabda-vébére Románia

A feladat adott: megtalálni az utat 
a kapuba. Első győzelmére készül 
a felsőházi rájtászásban az FK Csíkszereda
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