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• Kötelező győzelem 
vár a Székelyudvarhelyi 
FC-re a labdarúgó 3. Liga 
18. fordulójában, Florin 
Stângă együttese az Astra 
Giurgiu II. vendége lesz. 
A 2. Ligában az FK Csík-
szereda a Rapid vendége 
lesz, az élvonalban pedig 
a Sepsi OSK a Botoșani 
csapatához utazik.

SZÉKELY SPORT-ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 3. Ligában az utolsó játék-
nap mindegyik mérkőzését 
egy időpontban, ma délután 

3 órától rendezik. Az SZFC a hetedik 
helyről várja a ploiești-i kiszállást, 
és ahhoz, hogy megtartsa pozícióját 
a táblázaton, mindenképpen győz-
nie kell az Astra II. otthonában. Dön-
tetlen vagy vereség esetén könnyen 
hátracsúszhat a táblázaton, hiszen 
a túlélésért játszó Barcarozsnyó és 
a Kézdivásárhelyi SE is megelőzheti. 
Az Olimpic Cetate a CSO Plopeni-t fo-
gadja, míg a KSE a CS Blejoi-hoz láto-
gat, mindkét együttesnek 21 pontja 
van, az SZFC-nek pedig 22.

„Nehéz mérkőzés vár ránk egy 
olyan ellenfél otthonában, melynek 
keretében több játékos is van az 1. 
ligás Astra Giurgiutól. De ez nem 
érdekel minket, a három pontért 
utazunk, és meg vagyok győződve, 
hogy a fi úk a pályán mindent meg-
tesznek a győzelem érdekében” – 
mondta Florin Stângă, az SZFC edző-
je. A sérültek felépültek, így egyedül 

Marucza Csanád nem játszhat, aki 
sárga lapos eltiltását tölti. A 9-es 
csoportban a biztosan harmadik he-
lyezett Szászrégeni Avântul a Dési 
Unirea vendége lesz, míg a negyedik 
Nyárádtő a Tordai Arieșult fogadja.

Labdarúgó 3. Liga, 18. forduló, 5. 
csoport: Astra II.–Székelyudvarhe-
lyi FC, Barcarozsnyó–CSO Plopeni, 
Sepsi OSK II.–Brassói SR Municipal, 
Brassói Corona–Brassói Kids Tâm-
pa, CS Blejoi–Kézdivásárhelyi SE.

Ilfov megyébe utazik 
az FK Csíkszereda

A Bukaresti Rapid ideiglenes ott-
honában, a Bukarest melletti Mo-
goșoaián játszik szombaton este 8 

órától az FK Csíkszereda a másod-
osztályú labdarúgó-bajnokság fel-
sőházi rájátszásában. A két csapat a 
2020–2021-es bajnokságban kétszer 
játszott egymás ellen, és mindkét 
alkalommal vendégsikerrel zárult 
a mérkőzés. Az alapszakaszban, 
március 6-án a székelyföldiek 3–1-re 
győztek a Rapid otthonában, április 
6-án, a rájátszás nyitómérkőzésén 
a bukarestiek 1–0-ra nyertek Csík-
szeredában. Labdarúgó 2. Liga, fel-
sőházi rájátszás, 6. forduló: ma 15 
órától Temesvári ASU Poli–Dunărea 
Călărași, 20 órától U Craiova 1948 
SA–CS Mioveni; szombaton 20 órától 
Bukaresti Rapid–FK Csíkszereda.

A play-off  május 22-én fejeződik 
be, ennek végén az első két helyezett 
feljut az 1. Ligába, a harmadik és a 
negyedik pedig osztályozót játszik az 
élvonalbeli bajnokság alsóházi ráját-
szásának 7., illetve 8. helyezettjével.

Botoșani-ban játszik 
a Sepsi OSK

Nehéz kiszállás vár a sepsiszentgyör-
gyiekre az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság hétvégi fordulójában: Leo Gro-
zavu együttese szombaton délután fél 
6-tól az FC Botoșani otthonában ven-
dégszerepel. Labdarúgó 1. Liga, felső-
házi rájátszás, 4. forduló: Kolozsvári 
CFR–FC Botoșani 2–0 (2–0), gólszerző 
Runar Mar Sigurjonsson (25. és 28. 
perc). Egy korábbi mérkőzésen: Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK–Academi-
ca Clinceni 1–0. Az U Craiova–FCSB 
találkozó lapzárta után fejeződött be. 
Az 5. forduló programja: szombaton 
17.30-tól FC Botoșani–Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK; vasárnap 21 órától 
Academica Clinceni–U Craiova; hét-
főn 20.30-tól FCSB–Kolozsvári CFR.

Mindhárom pont kell az Astrától
Az SZFC Ploiești-en, az FK Mogoșoaián, a Sepsi OSK Botoșani-ban vendégszerepel

K iütéses győzelemmel jutott a 
legjobb nyolc közé a női labda-

rúgó Román Kupa mezőnyében a Va-
sas Femina, szerdán 15–0-ra nyert a 
Brassói Colțea vendégeként.

Tegnap kisorsolták a negyeddön-
tő és az elődöntő párosításait. Nem 
volt kiemelés, a házigazda az előző 
bajnokságban gyengébben végzett 
együttes lett. A Vasas Femina erős el-
lenfelet, a Borgóprundi Heniut kapta. 
A két csapat jól ismeri egymást, leg-
utóbb vasárnap találkoztak az 1. Liga 
felsőházi rájátszásában, Borgóprund 
Székelyudvarhelyen 2–0-ra nyert. 
Az előző, félbeszakadt szezonban is 
összefutottak a Kupában, a nyolcad-

döntőben Borgóprund 2–1-re nyert a 
Vasas otthonában.

Továbbjutás esetén karnyújtás-
nyira kerülhet a döntőtől az udvar-
helyi együttes, hiszen a párharc 
győztese az elődöntőben a Román-
vásári Sárga Rókácskák–Bukaresti 
Carmen továbbjutójával találkozik.

Labdarúgó Román Kupa, nyol-
caddöntő: Brassói Colțea–Székely-
udvarhelyi Vasas Femina 0–15 
(0–6), gólszerzők Barabási (3.), Vlădu-
lescu (4., 31., 74.), Orbán (7.), Benő (12.), 
Caldare (27.), Horváth (53., 59., 78.), Kis 
(68., 70.), Geréd (69.), Tóth (75.), Kajtár 
(87. – büntetőből). Vasas Femina: Kaj-
tár – Dakó (Molnár, 46.), Szász-Bencze 

(Sinka, 46.), Kis, Geréd – Orbán (Hor-
váth, 46.), Barabási, Vlădulescu – Be-
nő (Tóth, 46.), Mitri (Godra, 46.), Cal-
dare. Edző: Vágó Attila.

Negyeddöntő:  Románvásári Sár-
ga Rókácskák–Bukaresti Carmen 
(3.); Konstancai Selena–Aradi Piros 
Security (1.); Alexandriai Universi-
tatea–Kolozsvári Olimpia (4.); Bor-
góprundi Heniu–Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina (2.). A mérkőzéseket 
május 12-én 18 órától rendezik.

Az elődöntőben:  a 2-es negyed-
döntő győztese–a 3-as negyeddön-
tő győztese; az 1-es negyeddöntő 
győztese–a 4-es negyeddöntő győz-
tese. (Z. T.)

A Manchester City 2–1-re nyert a 
tavalyi fi nalista PSG otthoná-

ban a labdarúgó Bajnokok Ligája 
elődöntőjének szerda esti mérkőzé-
sén. A franciák Marquinhos fejes-

góljával a 15. percben vezetéshez ju-
tottak, de a vendégek De Bruyne 
és Mahrez találataival fordítottak. 
BL-elődöntő, első mérkőzés: 
PSG–Manchester City 1–2 (1–0), 

gólszerzők Mar quinhos (15.), illetve 
De Bruyne (64.), Mah rez (71.). A má-
sik ágon: Real Madrid–Chelsea 1–1. 
A visszavágókat jövő héten rendezik. 

H. B. O.

Előnyt szerzett Párizsban a Manchester City

Tizenötig meg sem állt a Vasas Femina

Győzelemmel zárná a szezont a Székelyudvarhelyi FC

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

H I R D E T É S

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
A szabadidős tevékenységet ösztönző és az egészséges 

életmód tudatosítását szolgáló tevékenységek 
támogatása a 2021-es évre

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon: 
0266-218145, fax: 0266-218032.
2. Pályázhatnak: székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal 
rendelkező, a város területén egészségmegőrző tevékenységet 
folytató, jogi személyként bejegyzett civil szervezetek. 
3. Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános 
érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem té-
rítendő finanszírozási rendjéről szóló törvény és a 2021/77-es számú helyi 
tanácshatározat alapján történik.
4. Támogatott tevékenységek:
ép testben ép lélek – az egészséges életmód tudatosítását szolgáló tevékenységek,
egészséges életmódot tanító tevékenységek,
szabadidős tevékenységek,
jeles egészségvédelmi napok megünneplése. 
5. A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 30 000 lej. 
6. A program futamideje: 2021. június–december 15.
7. A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján. 
A leadás határideje 2021. május 17., 15.00 óra. 
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a 2005/350 szá-
mú törvény 20. cikkelyének 2. bekezdése alapján a pályázati 
kiválasztási procedúrát lerövidítette, hogy a helyi nonprofit 
szervezeteket támogatni tudja a projektjeik megvalósításában.
8. A pályázati útmutató letölthető a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
honlapjáról (www.udvarhely.ro).
Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva, 
e-mail-cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro. 




