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A spanyol Villarreal és az angol 
Manchester United játssza a 

labdarúgó Európa Liga döntőjét. A 
találkozót a francia Clément Turpin 
vezeti, és szerdán este 10 órakor kez-
dődik Gdanskban, a 41 620 férőhe-
lyes municípiumi stadionban, ahová 
9500 nézőt engednek be.

Az Európa Liga-specialista Unay 
Emery (a Sevillával háromszor is 
megnyerte az EL-t) által irányított 
spanyol csapat (becenevén Sárga 
Tengeralattjáró) még nem szenve-
dett vereséget az idei kiírásban. Az 
I csoportból öt győzelemmel és egy 
döntetlennel az első helyen jutott to-
vább az egyenes kiesési szakaszba. 
Az elődöntőig rendre kettős győzel-
met aratott a Villarreal, a legjobb 32 
között a Red Bull Salzburgot (4–1-es 
összesítés), a nyolcaddöntőben a Di-
namo Kijevet (4–0), a negyeddöntő-
ben pedig a Dinamo Zagrebet (3–1) 
búcsúztatta. Az elődöntő első mecs-
csén 2–1-re verte az Arsenalt, és az 

előnyt a visszavágón is meg tudta 
őrizni.

A Manchester United a Bajnokok 
Ligájából csatlakozott az EL-hez, 
miután a Paris Saint-Germain és 
az RB Leipzig mögött a harmadik 
helyen végzett a H csoportban. A 
legjobb 32 között 4–0-val ejtette ki 
a Real Sociedad csapatát, majd a 
következő kör sztárösszecsapásán 
2–1-es összesítéssel búcsúztatta 
az AC Milant. A negyeddöntőben 
a Granada sem okozott gondot Ole 
Gunnar Solskjær gárdájának (két-
szer 2–0), majd az elődöntő első 
mérkőzésén letarolta az AS Romát, 
így belefért, hogy a visszavágón ki-
kapjon (6–2 és 2–3).

A Villarreal korábban három-
szor jutott el a legjobb négy közé az 
Európa Ligában (vagy korábban az 
UEFA Kupában), ám egyszer sem 
sikerült fi náléba jutnia. Nemzet-
közi trófeája viszont van a spanyol 
csapatnak, 2003-ban és 2004-ben 

is megnyerte az azóta megszűnt 
Intertotó Kupát. A hússzoros angol 
bajnok Manchester United komoly 
trófeagyűjteménnyel rendelkezik 
az európai kupákban is, háromszor 
nyert Bajnokok Ligáját (1967–68, 
1998–99 és 2007–08), továbbá egy-
szer elhódította a Kupagyőztesek 
Európa-kupáját (1990–91), az Euró-
pai Szuperkupát (1991) és az Európa 
Liga trófeáját (2016–17) is.

Sérülés miatt a spanyolok kereté-
ből csak a nigériai válogatott táma-
dó, Samuel Chukwueze hiányzik, 
míg az angoloknál a gyakorlatilag a 
teljes szezont kihagyó Phil Jones kö-
zéphátvéd mellett az április elején 
kidőlt csatár, Anthony Martial nem 
lett nevezve a mérkőzésre. A Vörös 
Ördögök legutóbbi négy mérkőzését 
bokaszalag-sérülés miatt kihagyó 
csapatkapitány, Harry Maguire el-
utazott a csapattal, ám játéka kér-
déses. 

Zátyi Tibor

Villarreal először vagy MU negyedszer?Kezdődik a megyei döntő
Hargita megyében csak két csapat nevezett be a labdarúgó 4. Liga küz-
delmeibe, a Maroshévízi Pro Mureșul és a Székelyudvarhelyi Golimpiá-
kosz vállalta, hogy a jelenlegi szabályoknak, egészségügyi kiírásoknak 
eleget téve pályára lép. Az oda-visszavágós rendszerben zajló finálé első 
mérkőzését ma 18 órától a székelyudvarhelyi műgyepes pályán rende-
zik, a visszavágót pedig szombaton 18 órától Maroshévízen. A szabadtéri 
sporteseményeken a rendelkezésre álló helyek legtöbb 25 százalékát 
foglalhatják el a szurkolók, amennyiben a rendezvény előtt legalább 
tíz nappal megkapták mindkét oltásadagot, illetve egy 72 óránál nem 
régebbi negatív RT-PCR tesztet vagy egy 24 óránál nem régebbi negatív 
gyorstesztet tudnak felmutatni. A műgyepes pálya lelátójára való be-
lépéshez igazolni kell a fenti feltételek egyikét, megközelítőleg hetven 
néző mehet be a szerdai mérkőzésre. A döntő első felvonását a Feleki 
Gellért, Bíró Enikő és Tamási Zoltán játékvezetői hármas irányítja.

A Vasas Femina mindkét csapata kikapott
A Székelyudvarhelyi Vasas Femina mindkét együttese vereséget szenve-
dett a női labdarúgó-bajnokságokban. A felnőttcsapat az 1. Liga felső-
házi rájátszásában Kisbecskereken, az utánpótlás-együttes pedig Jász-
vásáron kapott ki. Női labdarúgó 1. Liga, felsőházi rájátszás, 8. forduló: 
Kisbecskereki Fortuna–Vasas Femina 2–0 (0–0). 2. Liga, 1. csoport, 14. 
forduló: Jászvásári Navobi–Vasas Femina II. 5–0 (2–0). A másodosztályú 
bajnokságban ez volt a lányok utolsó mérkőzése, az 1. Ligában pedig 
Vágó Attila tanítványai ma 15 órától a Borgóprund vendégei lesznek.

• RÖVIDEN 

• Óriási lépést tett a 
korosztályos labdarú-
gó-bajnokság döntő-
jébe jutás felé az FK 
Csíkszereda U19-es 
csapata. A csíki fia-
talok tegnap délután 
3–1-re nyertek az FCSB 
otthonában, kétgó-
los előnnyel várják a 
szombat déli, csíksze-
redai visszavágót.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

B ukarestben, a Bercsényi 
Miklós kuruc főgenerálosról 
elnevezett Berceni-lakótelep 

sportbázisán aratott tegnap délután 
nagyon fontos győzelmet az FK Csík-
szereda ifj úsági labdarúgócsapata. 
Demény Norbert edző legénysége 
3–1-re nyerte meg idegenbeli mérkő-
zését, az U19-es Elit Liga elődöntőjé-
nek első felvonását.

A mérkőzés első 45 percében töb-
bet támadott a székelyföldi alakulat, 
és már a 8. percben megszerezte a 
vezetést. Csala kitűnő passzal indí-
totta bal oldalon Rotart, aki szögből, 
a 16-oson belülről óriási bombagólt 
lőtt a hosszú felsőbe (0–1). A 21. perc-
ben növelhette volna előnyét az FK, 
de Botorok remek beadását Rotar kö-
zelről mellélőtte. Voltak helyzetei az 
FCSB-nek is, Pandele csukafejese ke-
véssel kapu mellé ment, a többi kapu-
ra tartó labdát pedig magabiztosan 
védte Albert Hunor, a csíkiak kapusa.

Többet támadott a második fél-
idő első felében a házigazda FCSB, 
egyenlíteni azonban csak büntető-
ből tudtak. A 76. percben az egyik 
bukaresti csatár két csíki védő és 
a kapus mellett tört be a 16-os te-
rületére, ahol kiharcolta a 11-est. A 
büntetőt Pandele értékesítette (1–1). 
A mérkőzés utolsó negyedóráját, 
a hajrát, az FK uralta. Az egyenlí-
tő gólt követő percben a vendégek 
javára is 11-es ítélt a craiovai játék-

vezető: Rotart taglózta le a haza-
iak kapusa. A büntetőt mesterien 
végezte el Szabó Andor, aki a bal 
felsőbe bombázta a labdát (1–2). A 
folytatásban a csíkiak támadtak, és 
a 89. percben újabb gólt lőttek: egy 
kipattanó labda Szabó elé került, 
aki mintegy 20 méterről a jobb ka-
pufa tövébe helyezte (1–3).

Elit Liga, U19-es korosztály, 
elődöntő: FCSB–FK Csíkszereda 
1–3 (0–1), gólszerzők Andrei Pan-

dele (78. perc, büntetőből), illetve 
Bogdan Rotar (8.), Szabó Andor (80. 
és 89., az elsőt büntetőből). Játékve-
zetők: Marius Daniel Bădoiu, Marian 
Cristinel Barbu és Daniela Constanti-
nescu (mindhárman Craiova). FCSB: 
Popescu – Sălăjan, Pandele, Tranda-
fi rescu, Neacșu (Zătreanu 72.), Ciu-
culete, Nadolu, Chirițoiu (Tudor 72.), 
Ciontea, Trifan, Trif. Vezetőedző: 
Ionuț Ilie. FK Csíkszereda: Albert 
Hunor – Barabás Máriusz, Vereguț 

Dániel, Gergely Botond, Bujdosó Szi-
lárd, Casiadi-Bakó Soma, Szabó An-
dor (Lázár Kristóf, 91.), Csala Róbert, 
Botorok János, Suciu Tóni (Finna 
László, 72.), Bogdan Rotar (Rácz Bar-
na, 91.). Stáb: Demény Norbert (ve-
zetőedző), Zöld Péter (másodedző), 
Antal Szilamér (erőnléti edző), Tibe-
riu Lung (kapusedző), Gaál Angyal 
(fi zioterapeuta), Dusinszky Zoltán 
(a Székelyföld Labdarúgó Akadémia 
technikai igazgatója).

A másik ágon: Medgyesi Gaz Me-
tan–Viitorul Ovidiu 1–2. A vissza-
vágókat szombaton, május 29-én 12 
órától rendezik Csíkszeredában és 
Konstanca megyében. 

Lépéselőnyben az FK ifi csapata
Idegenbeli győzelemmel kezdte az elődöntőt a csíki U19-es futballcsapat

U16-os negyeddöntők 

Veretlenül nyerte meg csoportját 
az FK Csíkszereda korosztályos 
együttese az U16-osok számára 
kiírt Elit Ligában, és bejutott a 
legjobb nyolc közé. A csíki gárda 
a negyeddöntőben pénteken 14 
órától a Bákói CSM csapatát fo-
gadja a Márton Áron- és a Segítő 
Mária gimnáziumok mögötti, Kós 
Károly utcai műgyepes pályán. 
U16-os Elit Liga, negyeddöntő: 
FK Csíkszereda–Bákói CSM, 
Academica Cilnceni–U Craiova, 
Petrolul Ploiești–Bukaresti 
Dinamo és Temesvári LPS Bana-
tul–UTA. A továbbjutás egyetlen 
mérkőzésen dől el, az elöl írt 
csapatok házigazdák.

Az FK Csíkszereda U19-es csapata 
Bukarestben. Fontos győzelmet arattak

◂  FORRÁS: FK CSÍKSZEREDA




