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• Pénteken délután az új vezetőedző, Mihai Ianc irányításával munkába 
állt a labdarúgó 3. Liga 2021–22-es szezonjára készülő Székelyudvarhe-
lyi FC. A keret ezúttal is lényeges változásokon esett át, a csapat magyar 
magja viszont megmaradt. A klub vezetőségének reményei szerint most 
annyira meg tudják erősíteni az SZFC-t, hogy az előző évekkel ellentétben 
idén az élbolyban zárjon a csapat és bejusson a felsőházi rájátszásba.

Z Á T Y I  T I B O R

A z előző szezonban harmad-
osztálybeli helyét pótselejte-
zőn bebiztosító csapatból ti-

zenegyen távoztak. A kapusok közül 
Bordás Dániel hazament Magyaror-
szágra, míg Sebastian Moroz jelenleg 
az Astránál edz. A mezőnyjátékosok 
közül továbbá más csapatoknál foly-
tatja Adrian Stoian, Raul Negotei, 
Csala Tibor, Andrei Țepeș, Sütő Za-
lán, Rácz Bence, Hodgyai László, 
Szőcs László és Cosmin Turcu.

Az újonnan érkezők közül el-
sőként a Szászrégeni Lendület két 
meghatározó játékosa, Ovidiu Cova-
ciu középpályás és Cristian Claudiu 
Merdariu középhátvéd csatlakozott a 
kerethez, majd sikerült megszerezni 
a négy poszton is bevethető játékos, a 
21 éves Cătălin Creț aláírását is. A ka-
puban ugyancsak fi atalok teljesíthet-
nek majd hétről hétre, Bencze Nor-
bert mellé Ștefan Georgescu és Flaviu 
Bodea érkezett. Az FK Csíkszereda 
U19-es bajnokcsapatából kölcsönben 

érkezett három ifj ú tehetség: Lázár 
Kristóf, Baga Szabolcs és Rácz Barna.

A labdarúgó 1. Ligában is meg-
fordult, az előző idényben az FK 
Csíkszeredánál a másodosztályban 
játszott Savin Cătălin Mihai pedig 
visszatér szülővárosába, Székelyud-
varhelyre. A középpályára érkezett 
még Petra Mihai és Andrei Stanciu. 
Az SZFC korábbi keretéből a csapat-
nál maradt: Bencze Norbert kapus, 
Vékás Barna, Bálint Rajmond, Ber-
keczi Norbert, Barta Norbert, Mitra 
Szilárd (egyben másodedző), Ma-
rucza Csanád és Simó Csongor.

Az SZFC szakmai igazgatója, 
Mészáros Alpár érdeklődésünkre 
elmondta, hogy az új csapat össze-
állításakor hárman, Mihai Ianc ve-
zetőedzővel és László Zsolt csapat-
menedzserrel közösen hozták meg 
a döntést, hogy ki csatlakozzon a 
kerethez, ki maradjon, ki távozzon.

„Szerintem nagyjából 90 száza-
léknál tartunk, tíz százalék hiányzik 
a teljes keretből. Úgy gondolom, jól 
alakul a csapat, és nagyon reméljük, 
hogy benne leszünk az első négyben 
és a felsőházban játszhatunk majd, 

nem úgy, mint korábban, amikor a 
kiesés elől menekültünk. Minőségi 
a játékosállományunk, az edzőnek 
tehát adott a feladat, hogyan tud be-
lőlük összerakni egy eredményes 
csapatot. Tizenöt meccs lesz idén, az 
alapszakaszból három forduló marad 
jövőre. Ha az őszi találkozókon nem 
szerzünk elegendő pontot, akkor a téli 
szünetben már nem tudunk akkorát 
változtatni, hogy az érezhető legyen 
majd jövő tavasszal. Tehát most kell 
megmutatnunk magunkat ebben az új 
formában” – mondta Mészáros Alpár.

Az SZFC tehát pénteken kezdte 
az edzéseket, kedden pedig már le-
játssza első felkészülési mérkőzését 
is, Tatrangon a 2. ligás Bukaresti Me-
taloglobusszal találkozik, majd jövő 
szombaton a Dési Unireát fogad-
ja, annak a mérkőzésnek egyelőre 
nincs helyszíne, de valószínű, hogy 
a strand melletti műgyepes pályán 
rendezik a meccset, mivel a városi 
stadionban a kapuk előtti gyep-
szőnyeget óvják. 

„Túl vagyunk az első edzéseken, 
kezdjük megismerni egymást, a vá-
rost. Nagyszerű körülmények között 

dolgozhatunk, nagyon elégedett 
vagyok. A keretet a két felkészülési 
meccs után fogjuk véglegesíteni, a 
tényleges felkészülésünk így július 
19-én kezdődik. Pozitív gondola-
tokkal fogtunk neki a munkának, a 
cél az, hogy az első négyben végez-
zünk. Ezt nem megpróbáljuk elérni, 
hanem el kell érnünk!” – nyilatkozta 
Mihai Ianc edző. A harmadosztályos 
pontvadászat a tervek szerint au-
gusztus végén rajtol.

 
Ötgólos meccs a Gaz Metannak

A 2. Liga július végi rajtjára készü-
lő csíki együttes csütörtökön este 
hazai pályán 3–2-re kapott ki az 
élvonalban szereplő Medgyesi Gaz 
Metan gárdájától. A csíkszeredai 
stadionban közel 500 néző előtt 
rendezett mérkőzésen már a 35. má-
sodpercben előnybe került az FK, 
majd a vendégek zsinórban három 
gólt szereztek. A hazaiak a mérkőzés 
utolsó percében büntetőből állítot-
ták be a végeredményt. A csíkiak 
tegnap kéthetes törökországi edző-
táborba utaztak. Labdarúgó felké-
szülési mérkőzés: FK Csíkszere-
da–Medgyesi Gaz Metan 2–3  (1–2), 
gólszerzők Pintér (1.), Ivanovici (89., 
büntetőből), illetve Morar (19., 33.), 
Trif (70. büntetőből). FK: Gyenge 
Szilárd – Apró Claudiu, Gergely Bo-
tond, Csűrös Attila, Szondi Botond, 
Kovács Lóránt (Bara Levente, 35.), 
Pintér Norbert, Peter Gál-Andrezly, 
Bogdan Rotar, Mészáros András, 

Hodgyai László. Szünet után játszott 
még: Albert Hunor (kapus), Kelemen 
Dávid, Srđan Grabež, Vereguț Dá-
niel, Bujdosó Szilárd, Petre Ivano-
vici, Szufi án Dzsebari, Orte Rodrigo 
Hernando, Marvin Schieb, Rokas 
Krusnauskas. Vezetőedző Valentin 
Suciu, másodedző Bajkó Barna.

 
Döntetlennel zárták 
a kapruni edzőtábort

Cseh ellenféllel játszotta utolsó teszt-
mérkőzését az ausztriai edzőtábor-
ban a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, 
a cseh Fortuna Ligát az ötödik helyen 
záró Viktoria Plzennel 1–1-gyel ért 
véget a meccs, a háromszékiek gólját 
Fülöp István szerezte. Leo Grozavu 
vezetőedző az edzőtábort lezáró ösz-
szecsapás végén úgy értékelt, hogy 
sikeres és eredményes időszakon van 
túl együttese. „Mindenki alaposan 
odatette magát, a kiírt feladatokat 
elvégezte. Fontos, hogy jól össz-
pontosítsunk, a földön maradjunk, 
a bajnokságot pedig jól kell indíta-
nunk” – tette hozzá. A háromszéki 
piros-fehérek pénteken játsszák első 
hivatalos mérkőzésüket a 2021–2022-
es idényben, az Academica Clinceni 
együttesét látják vendégül.

Felkészülési mérkőzés: Sepsi 
OSK–Victoria Plzen 1–1 (0–1), a há-
romszékiek gólszerzője Fülöp István 
(70.). A Sepsi OSK kezdőcsapata: 
Niczuly – Dimitrov, Tincu, B. Mitrea, 
Ştefănescu – Boubacar, Aganovic, 
Bărbuț – Chunchukov, Sousa, Păun.

S zombaton este a bukaresti Nem-
zeti Arénában rendezték meg a 

honi labdarúgó Szuperkupa 2021–
2022-es idényének első hivatalos 
találkozóját, amelyen a címvédő Ko-
lozsvári CFR a Román Kupa-győztes 
U Craiovával csapott össze. A rendes 
játékidőben és a 2x15 perces hosz-

szabbításban sem született gól, így  a 
kupa sorsa büntetőrúgások után dőlt 
el. A Craiova indította a pontrúgáso-
kat, Gustavo magabiztosan értékesí-
tette, ahogy Rodriguez is. A második 
párban Găman sem hibázott, Păun 
lövését ezzel szemben hárította a 
kapus. Cicâldău, illetve Costache be-

vágta a harmadik párban. Markovic 
löketébe belekapott Arlauskis, de a 
hálóőrről bepattant, ezzel szemben 
sokkal szerencsésebb volt Pigliacel-
li, eltalálta, hogy a jobb alsóba rúgja 
Omrani. 4–2-re nyert a CS U Craiova, 
ezzel pedig megkaparintotta fennál-
lása első Szuperkupáját. (J. Cs.)

Idegenbeli és hazai 1–1 a Konferencia-ligában
Nem nyertek, igaz, nem is szenvedtek vereséget a magyar csapatok a 
labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének odavágóin. Konferencia-liga, 
selejtező, 1. forduló, első mérkőzések: Inter Turku–Puskás Akadémia FC 
1–1 (0–0), gólszerzők Källman (59.), illetve Plsek (76.); Mol Fehérvár–Ara-
rat Jereván 1–1 (0–0), gólszerzők Heister (84.), illetve Pobulic (90.+3.). 
A visszavágókat csütörtökön rendezik.  Az Újpest FC, illetve a Romániát 
képviselő FCSB, U Craiova és a nemzetköz porondon újonc Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK csak a 2. fordulóban kapcsolódik be a sorozatba.

• RÖVIDEN 

A Craiova nyerte a román szuperkupát

Felsőházi rájátszásba jutna az SZFC
Átalakult a keret, elkezdődtek a labdarúgóedzések Székelyudvarhelyen
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