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• Három hét múlva kezdődik a román másodosztályú labdarúgó-bajnokság 
új idénye, amelyen Székelyföldet az FK Csíkszereda képviseli. Valentin Su-
ciu legénysége túl van két hét edzésen és három felkészülési mérkőzésen.

D O B O S  L Á S Z L Ó

K ét hétig hazai környezetben 
készült az FK Csíkszereda, 
vasárnap kéthetes törökor-

szági edzőtáborba utaznak, majd 
a bajnokságot megelőző héten újra 
hazai környezetben folytatják a fel-
készülést.

Valentin Suciu vezetőedző to-
vábbra is hangsúlyt fektet a fi atalok 
beépítésére, a Székelyföld Labda-
rúgó Akadémia idén középiskolát 
befejező fi ataljai közül heten a fel-
nőtt csapattal edzenek: az egyaránt 
2002-es születésű Albert Hunor 
kapus, a hátvéd Vereguț Dániel és 
Gergely Botond, a középpályás Ca-
siadi-Bakó Soma és Szondi Botond, 
valamint Bujdosó Szilárd és Bogdan 
Rotar támadójátékosok. Az U19-es 

bajnokságot megnyerő csapatból 
Botorok Jánost kölcsönadták az élvo-
nalban szereplő Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK-nak, Toni Suciu pedig a 
2. ligás Sellenberki Viitorulhoz ment 
kölcsönbe, ahol minden bizonnyal 
folyamatos játéklehetőséget kap.

Valentin Suciu vezetőedző sze-
rint a csapat felkészülése eddig a 
tervek szerint zajlott. „Grafi konban 
vagyunk, a felkészülés második 
hetének a végénél járunk, a nehe-
ze még csak ezután következik. A 
fi úkon érződik a fáradtság, de ez 
normális, ez az időszak erről szól, 
a terhelésről. A felkészülési mérkő-
zésekkel próbáljuk minél hamarabb 
megtalálni azt a 14–15 játékost, akik 
a csapat alapjátékosai lesznek. Úgy 
érzem, hogy az eddigi legjobb kere-
tünk van. A nevek ezt mondják, erre 
lehet következtetni, de ezt a bajnok-
ságban, a rangsorban szeretném vi-

szontlátni. Nem a nevek játszanak, 
nálam nem a nevek számítanak, 
hanem a teljesítmény. Aki vállalta, 
hogy hozzánk jön, az be kell álljon 
keményen dolgozni, de eddig be is 
állt mindenki, és remélem, hogy azt 
a pluszt, amire számítunk, az új já-
tékosok meg is fogják adni a csapat-
nak. A törökországi edzőtáborban 
napi két edzéssel folytatódik a prog-
ram, próbálunk ott is minél több fel-
készülési mérkőzést játszani” – nyi-
latkozta Suciu.

Döntetlen a Chindiával

Brassó közelében, a vidombáki 
Campo Verde sportközpont füves 
pályáján találkozott szerdán este 
az FK Csíkszereda és Dâmbovița 
megye legjobb együttese, az élvo-
nalban szereplő Chindia Târgoviș-
te. Az összecsapás kemény harcot, 

kiegyensúlyozott játékot, számos 
gólhelyzetet hozott, de gólt egyik 
csapat sem tudott lőni. A székely-
földi csapat szakvezetése – Valen-
tin Suciu vezetőedző és Bajkó Barna 
másodedző – kisebb sérülések mi-
att nem küldte pályára Bor Dávidot, 
Aszalos Richárdot és Casiadi-Bakó 
Somát, illetve a kapus Albert Hu-
nort. Az edzők szerint fontos, hogy 
a jövő héten kezdődő törökországi 
edzőtáborban a játékosok egész-
ségesek legyenek és teljes munkát 
tudjanak végezni. Felkészülési 
mérkőzés: Chindia Târgoviște–FK 
Csíkszereda 0–0. Az FK Csíkszere-
da kezdőcsapata: Gyenge Szilárd 
– Srđan Grabež, Apró Claudiu, Ger-

gely Botond, Takács Rareș, Kovács 
Lóránt, Szufi án Dzsebari, Marvin 
Schieb (Bujdosó Szilárd), Orte Rod-
rigo Hernando, Mészáros András, 
Hodgyai László. Szünet után pályá-
ra lépett: Ribánszki László (kapus), 
Csürös Attila, Kelemen Dávid, Ve-
reguț Dániel, Petre Ivanovici, Pintér 
Norbert, Szondi Botond, Bara Le-
vente, Peter Gál-Andrezly, Bogdan 
Rotar, Rokas Krusnauskas.

Az első felkészülési mérkőzésén, 
múlt szombaton az FK Csíkszereda 
szintén Vidombákon 1–1-es dön-
tetlent játszott a Konstancai Farul 
csapatával. Tegnap este egy újabb 1. 
ligás csapat, a Medgyesi Gaz Metan 
volt a csíkiak ellenfele.

Alakul az FK Csíkszereda kerete
Vasárnap törökországi edzőtáborba utazik a 2. ligás csíki futballcsapat

Györgyi Arthur Felvidéken folytatja 

A szlovák bajnokságban, a Komáromi FC csapatában folytatja labdarúgói 
pályafutását a 24 éves Györgyi Arthur. Az FK Csíkszereda egykori játékosa 
2019-ben szerződött a Debreceni VSK-hoz, tavaly pedig a Nyíregyházi 
Spartacust erősítette. Györgyi új csapata, a KFC a szlovák másodosztály-
ban szerepel.

T apasztalt fi nn kapust igazolt a 
Gyergyói Hoki Klub. A 195 cm 

magas Rasmus Rinne hálóőrt épp a 
31. születésnapján mutatta be a pi-
ros-fehér együttes.

A jelek szerint hamar túllépett a 
Gyergyói Hoki Klub a Jordon Cooke 
visszavonulása miatt keletkezett 
váratlan problémán. Az Erste Liga 
legutóbbi két szezonjának egyik 
legjobb kapusa helyére megszerezte 
Rasmus Rinne játékjogát.

Az igencsak magas, 195 centi-
méteresre nőtt hálóőr ugyan nem 
játszott még az Erste Ligában, de 

ismerhetik a nevét azok a székelyföl-
di hokiszurkolók is, akik az osztrák 
hokiligát, az EBEL-t követik. A Dorn-
birner EC színeiben három szezont 
játszott itt, és 93 alapszakaszmecs-
csen védett 90 százalék fölötti haté-
konysággal.

Finnországban az elitligában hat 
szezonban védett a Vaasan Sport, az 
Assat és a Lukko színeiben, hasonló 
mutatókkal. A Lukkóval a Bajnokok 
Ligájában is szerepelhetett. Emellett 
a Mestisben, vagyis a fi nn másod-
osztályban is játszott több csapat-
ban.

A múlt szezonban Norvégiában 
szerepelt, de ott a bajnokság felfüg-
gesztése miatt kevés játéklehetősége 
volt.

Csak az Erste Ligában számíthat 
rá Szilassy Zoltán együttese, hiszen 
a romániai bajnokságban továbbra 
sem engedélyezett külföldi kapusok 
szerepeltetése.

A Gyergyói Hoki Klubnak így 
három kapusa van, Ruczuj Gellért 
mellett a Sapientia U23-tól hazavitt 
Demeter Arnold és mostantól Ras-
mus Rinne.

Gergely Imre

Megtalálta Cooke utódját a Gyergyói Hoki KlubSzuperkupával indul a hazai labdarúgóidény 
Szombaton este a bukaresti Nemzeti Arénában rendezik a szezon-
nyitó Szuperkupa-mérkőzést, amelyen a bajnoki címvédő Kolozsvári 
CFR és a kupagyőztes Universitatea Craiova küzdenek meg a trófe-
áért. Az elmúlt idényben a kolozsvári klub sorozatban negyedszer 
nyerte meg a román bajnokságot, míg az oltyán együttes 2018 után 
újra a legjobbnak bizonyult a kupasorozatban.  A Kolozsvári CFR 
zsinórban a második Szuperkupáját hódíthatja el három hónapon 
belül, hiszen áprilisban Ploiești-en az FCSB ellen tizenegyesekkel 
diadalmaskodott, az Universitatea pedig visszavághat riválisának a 
2018-ban éppen hazai pályán elveszített Szuperkupáért. Az ország 
legnagyobb stadionjában rendezendő összecsapás szombaton 20 
órakor kezdődik, a befogadóképesség 50 százalékát bocsátják a 
beoltott vagy negatív koronavírustesztet felmutató szurkolók ren-
delkezésére, azaz akár 25 ezer néző tekintheti meg a helyszínről a 
Szuperkupa-mérkőzést.

• RÖVIDEN 

Szurkolók előtt játszott tegnap este Csíkszeredában az FK és a Gaz Metan. A felkészülési találkozó előtt bemutatták a csíkiak ú j játékosait   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




