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• Története eddigi legjobb eredményét érte el az FK Csíkszereda ifjúsági 
labdarúgásban. A Székelyföld Labdarúgó Akadémiánál készülő fiatalok 
az FCSB elleni kettős győzelemmel nyerték meg az U19-es korosztálynak 
kiírt bajnokság elődöntőjét. A döntőben a Hagi Akadémia lesz az ellenfél.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A  tét rányomta bélyegét a já-
ték színvonalára az U19-es 
labdarúgó-bajnokság elő-

döntőjének múlt hét végén Csíksze-
redában rendezett visszavágóján, 
amelyen az FK Csíkszereda és az 
FCSB harcolt a döntőbe jutásért. 

Nem kezdődött jól a szombat 
délutáni találkozó a hazai csapat-
nak, irányító középpályásuk, Csala 
Róbert már a 3. percben lesérült. A 
baj csőstül jött, ugyanabban a perc-
ben gólt is kapott az FK: a bal oldali 
vendégtámadás lapos beadással 

folytatódott, a kapu közeléből pe-
dig Trandafi rescu a hálóba lőtte a 
labdát (0–1). A folytatásban a csíki-
ak támadtak többet, és a 7. percben 
egyenlített Demény Norbert legény-
sége. Szabó végezte el az első csíki 
szögletrúgást, a jobb oldalról mes-
terien beívelt labdát pedig mintegy 
6 méterről a legmagasabbra ugró 
Gergely védhetetlenül a hálóba fejel-
te (1–1). Fontos pillanata volt a mér-
kőzésnek a 25. perc, amikor Suciu, 
az FK csatára tört kapura, a tiszta 
gólhelyzetbe kerülő csatárt pedig 
Ciontea utolsó emberként lerántotta, 
ezért piros lapot kapott, kiállították.

Meglepetésre szünet után többet 
támadott az emberhátrányban játszó 

FCSB, a vendégeknek több veszélyes 
lövésük volt, de Karácsony, a csíki 
kapus minden alkalommal résen 
volt. A 70. percben ellentámadás-
ba lendült az FK, Barabás futott fel 
jobb oldalon, a magasan beívelt lab-
dát pedig a jó ütemben érkező Rotar 
mintegy 10 méterről a kapuba fejelte 
(2–1). Nem adták fel a vendégek, és 
a 85. percben kiharcoltak egy tizen-
egyest, amelyet Pandele értékesített 
(2–2). A mérkőzés hajráját a székely-
földiek uralták, a 86. percben Szabó 
veszélyes lövése kevéssel szállt fölé, 
a 88. percben pedig Botorok tört ka-
pura, a hálóőrt is kicselezte, a lövés 
pillanatában azonban utóbbi sza-
bálytalanul akadályozta, a büntetőt 

pedig Barabás magabiztosan értéke-
sítette (3–2).

A másik ágon a Viitorul Ovidiu 
korosztályos együttese jutott döntő-
be, a Hagi Akadémia csapata kettős 
győzelemmel (idegenben 2–1, hazai 
pályán 7–0) ejtette ki a Medgyesi Gaz 
Metan fi ataljait.

Az U19-es bajnokság döntőjét jú-
nius 13-ára tervezték, a helyszín Mo-
goșoaia.

Labdarúgó Elit Liga, U19-es 
korosztály, elődöntő, visszavágó: 
FK Csíkszereda–FCSB 3–2 (1–1), 
gólszerzők Gergely Botond (7. perc), 
Bogdan Rotar (70.) és Barabás Mári-
usz (88., büntetőből), illetve Antonio 
Trandafi rescu (3.) és Vlad Pandele 
(85., büntetőből). FK Csíkszereda: 
Karácsony – Barabás, Vereguț, Ger-
gely, Bujdosó (Rácz, 71.), Casiadi- 
Bakó (Lázár, 44.), Csala (Szondi, 4.), 
Szabó, Botorok, Suciu (Finna, 61.), 
Rotar (Szakács, 87.). Edzők: Demény 
Norbert és Zöld Péter.

B ejutott a korosztályos labdarú-
gó-bajnokság, az U16-os Elit Li-

ga legjobb négy csapata közé az FK 
Csíkszereda. A székelyföldi fi atalok 
a péntek délutáni, hazai pályán meg-
rendezett negyeddöntőben egygólos 
hátrányból fordítva 2–1-re győzték le 
a Bákói CSM csapatát. A továbbjutás 
egyetlen mérkőzésen dőlt el.

Az első félidőben többet kezde-
ményezett, többször lőtt kapura a 
székelyföldi csapat, gólt azonban a 
vendégek rúgtak. A 19. percben az 
FK kapusa és a hazai védők közötti 
gurigázásból labdát szereztek a bá-
kóiak, Ciomașu pedig a kapuba lőtte 
(0–1). A gól után mindkét kapunál 
voltak helyzetek bőven, de a követke-
ző találatra az 58. percig kellett várni. 
Ekkor Dusinszki tört be a tizenhatos 
területére, ahol csak szabálytalanul 
tudták szerelni. A jogosan megítélt 
büntetőt ugyanő értékesítette (1–1). A 
csíkiak a 65. percben kihagytak egy 
újabb tizenegyest, majd a 75. perc-
ben újabb bákói játékost állítottak ki, 

mert Ciomașu szimulált a büntetőte-
rületen belül. Ebben a korosztályban 
a szimulálásért 7 perces kiállítás jár. 
A kettős emberelőnyben játszó FK a 
következő percben megszerezte a ve-
zetést: Dusinszki tört be bal oldalon a 
tizenhatos területére, a kapu elé lapo-
san ívelt labdát pedig Balogh közelről 
a hálóba lőtte (2–1).

Elit Liga, U16-os korosztály, ne-
gyeddöntő: FK Csíkszereda–Bákói 
CSM 2–1 (0–1), gólszerzők Dusinszki 
Szabolcs (58. perc, büntetőből) és 
Balogh Szilárd (75.), illetve Victor 
Ciomașu (19.). FK Csíkszereda: Deák 

Csaba – Tamás Bence, Csedő Szilárd, 
Vajda Roland, Flavius Colceriu, Ke-
resztes Tamás, Fazakas Henrik, Buza 
Balázs, Dusinszki Szabolcs, Balogh 
Szilárd, Orbán Milán. Cserék: Simon 
Máté, Zöld Hunor, Lőrincz Csongor, 
Bákai Péter, Kovács Erik, Péter Zsom-
bor, Karácsony Gellért, Tőkés Benjá-
min. Edzők: Kurucsai Milán és Ben-
kó Tihamér. További eredmények: 
Academica Clinceni–U Craiova 3–0, 
Petrolul Ploiești–Bukaresti Dinamo 
3–0, Temesvári LPS Banatul–UTA 
4–1. A négyes döntőt június 5-én és 
6-án rendezik Buzăuban. (D. L.)

Megyei bajnok a Golimpiákosz
Befejeződött a 2020–2021-es labdarúgó 4. Liga Hargita megyei bajnok-
sága. A Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület (HMLE) felhívására csak 
Maroshévíz együttese és a Székelyudvarhelyi Golimpiákosz jelentke-
zett, csupán ez a két csapat vállalta, hogy a jelenlegi szabályoknak, 
egészségügyi kiírásoknak eleget téve pályára lép. Labdarúgó 4. Liga, 
Hargita megye, döntő, visszavágó: Maroshévízi Pro Mureșul–Székely-
udvarhelyi Golimpiákosz 2–2 (0–0), gólszerzők Andrei Todoriță (59. 
perc) és Laurențiu Bena (78.), illetve Gergely Tamás (46.) és Tamás Előd 
(50.). Tudósított: Hompoth Dezső. A párharcot a Golimpiákosz nyerte, 
9–2-es összesítéssel. A HMLE – amennyiben lesznek jelentkezők – 
júniusban és júliusban megrendezi a Román Kupa megyei szakaszát.

• RÖVIDEN 

12.00 Tenisz, Roland Garros (Eurosport, Eurosport 2)
12.00 Női kézilabda, Virágok Ligája: Buzău–Nagybánya (TVR 1)
16.00 Női kézilabda, Virágok Ligája: Craiova–Bukaresti CSM (TVR 2)
19.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság, negyeddöntő: 
           Hollandia–Franciaország (TVR 1)
19.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság, negyeddöntő: 
           Spanyolország–Horvátország (TVR 2)
22.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság, negyeddöntő: 
           Portugália–Olaszország (TVR 1)
22.00 Labdarúgás, U21-es Európa-bajnokság, negyeddöntő: 
           Dánia–Németország (TVR 2)

• 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  

Hátrányból fordítva jött össze az elődöntő

Otthon is megverték az FCSB-t
Kettős győzelemmel döntős az FK Csíkszereda ifjúsági labdarúgócsapata

Mestermérleg 

Demény Norbert, az FK vezető-
edzője: „Nagy nevű, jó képes-
ségű játékosokból álló csapatot 
győztünk le idegenben és 
hazai pályán is. A mi akaratunk 
érvényesült, még akkor is, ha 
nem nálunk volt többet a labda. 
Óriási fegyverténynek tartom 
a továbbjutást. Itt, ezeken a 
mérkőzéseken derült és derül ki, 
hogy fiataljaink milyen szinten 
vannak. A döntőben a Viitorul 
lesz az ellenfél, amely egy 
tapasztaltabb kerettel rendelke-
zik, játékosai sok-sok élvonal-
beli mérkőzésen léptek eddig 
pályára, több éve ők nyerik a 
bajnokságot ebben a korosztály-
ban. Mi is győzni szeretnénk, és 
a pályán meg is teszünk mindent 
ennek érdekében.”

Izgalmas volt a negyeddöntő. A hajrában dőlt el a mérkőzés

Boldog fiatalok és edzőik. 
A Székelyföld Labdarúgó Akadémia csúcsra ért 

▾  FOTÓK: PINTI  ATTILA




