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• Tíz nap múlva kez-
dődik a 14. labdarúgó 
Puskás–Suzuki-kupa, 
a világ egyik legerő-
sebb U17-es tornája, 
amelyre német, brazil, 
portugál, belga, gö-
rög és magyarországi 
csapatok mellett az FK 
Csíkszereda korosztá-
lyos együttese is meg-
hívást kapott.

D O B O S  L Á S Z L Ó

A július 26–30. között Fel-
csúton zajló tornán a részt 
vevő nyolc csapatot két 

négyes csoportba osztották. Az A 
jelű csoportba kapott besorolást az 
FK Csíkszereda, a görög Panathi-
naikosz, a német Bayern München 
és a házigazda Puskás Akadémia, 
míg a B jelű kvartettben a legutóbbi 
győztes brazil Flamengo, a portugál 
Sporting Lisboa, a belga Genk és a 
Budapest Honvéd szerepel. A torna 
első négy napján rendezik a csoport-
meccseket, az utolsó napon pedig a 
helyosztókra kerül sor.

A vetélkedőn 2004. január 1. 
után született játékosok vehetnek 
részt. Az FK Csíkszereda 2004-ben, 
2005-ben és 2006-ban született já-
tékosokat is nevezett – tudtuk meg 
Dusinszki Zoltántól, a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia szakmai igaz-
gatójától. „Vegyes csapat a miénk, 
az U19-es, illetve az U17-es bajnok-
ságra készülő játékosok is helyet 
kaptak a felcsúti tornára készülő 
keretben. Megtiszteltetés és egyben 

nagy kihívás, hogy akadémiánk 
egy ilyen rangos nemzetközi torná-
ra kapott meghívást. Célunk, hogy 
minden mérkőzésből a lehető leg-
többet kihozzuk és a tapasztalatok-
ból építkezzünk a jövőben. Minden 
lejátszott perc a játékosoknak és a 
stábnak egy nagyon hasznos tapasz-
talatszerzés. A torna ugyanakkor 
egy nagyon jó felmérő, hogy milyen 
szinten állunk a részt vevő neves 
klubokhoz képest. Köszönjük a meg-
hívást, és nagy izgalommal várjuk a 
torna kezdetét!” – fogalmazott a Szé-
kelyhonnak Dusinszki.

A székelyföldi játékosok a nyá-
ri vakációban egyénileg készültek, 
július 13-ától pedig Csíkszeredában, 
Csíkszentdomokoson és Szépvízen 
zajlanak az edzések. A torna füves 
pályán lesz, ezért a stáb megpróbál 
minél több edzést füves pályán tar-
tani. A székelyföldi csapat a tervek 
szerint július 24-én utazik Felcsútra.

Az FK Csíkszereda kerete a 
2021-es Puskás–Suzuki-kupára: 
Becze Mátyás, Lukács Dániel (kapu-
sok), Csáki Dániel, Sándor Raul, Si-
mon Erik, Szőke Lénárd, Miklós Nor-
bert, Omar El-Sawy, Lucian Bîrsan, 

Bíró Tamás, Bogdan Dobre, Andre 
Precup, Csedő Szilárd, Bóni Csaba, 
Flavius Colceriu, Orbán Milán, Se-
bestyén Botond, Nagy Botond, Ba-
logh Szilárd és Tamás Bence. Stáb: 

Tiberiu Lung (kapusedző), Simó Za-
lán (fi zioterapeuta), Demény Norbert 
(vezetőedző,) Antal Szilamér (erőn-
léti edző) és Dusinszki Zoltán (szak-
mai igazgató).

E lkezdődik az élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság új szezon-

ja a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
számára, amely ma este fél 7-kor az 
Academica Clinceni csapatát fogad-
ja. Az 1. Liga 2021–2022-es kiírásá-
ban a háromszéki klub ismét a felső-
házi rájátszásba jutást célozza meg, 
Leo Grozavu vezetőedző szerint ezt 
ebben a bajnokságban még nehe-
zebb lesz elérni.

Az Ilfov megyei csapat elleni 
találkozót felvezető sajtótájékozta-
tón a sepsiszentgyörgyiek trénere 
úgy nyilatkozott, a sikeres auszt-
riai edzőtábor után bizalommal 
vágnak neki az új szezonnak, bár 
a felkészülés elejétől nem állt ren-
delkezésükre az összes játékos. 
„A Clinceni az elmúlt szezonban 
bebizonyította, hogy kemény csa-
patot alkot, szervezetten játszik, és 
annak ellenére, hogy több labda-

rúgót elveszített, a keret egységes 
maradt” – közölte az ellenfélről 
Leo Grozavu.

A Sepsi OSK vezetőedzője megje-
gyezte, a szezon elején három-négy 
mérkőzésre szükségük van ahhoz, 
hogy a játékosok megszokják a 
bajnokság ritmusát, ugyanakkor 
aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy 
a nagy hőség közepette kora esti 
órában kell pályára lépniük, mond-
ván, bosszantó, hogy a program 
összeállítói nincsenek tekintettel a 
játékosokra, jobban kellene vigyáz-
ni az egészségükre. A szakvezető 
ismertette, emellett a sérülések is 
nehezítik a dolgukat, jó formában 
lévő játékosokat kell nélkülözniük, 
de igyekszik megtalálni a megfelelő 
felállást, hogy győzelemmel kezdje-
nek. Felhívást intézett a szurkolók-
hoz is, akikre nagy szükségük van, 
és szeretné, ha a szabályozások el-

lenére minél többen buzdítanák a 
csapatot a helyszínről.

Leo Grozavu rámutatott, reális 
célkitűzésük ismét a felsőházi ráját-
szásba jutás, ebben a bajnokságban 
még nehezebb lesz ezt elérni, az elő-
ző bajnoki menetelésük után ugyan-
is az ellenfelek már erős csapatként 
tekintenek a Sepsi OSK-ra.

Labdarúgó 1. Liga, az 1. forduló 
programja: ma 18.30-tól Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–Academica Clin-
ceni, 21.30-tól Kolozsvári CFR–FC U 
Craiova 1948; szombaton 18.30-tól 
Medgyesi Gaz Metan–CS Mioveni, 
21.30-tól Universitatea Craiova–FC 
Argeș Pitești; vasárnap 18.30-tól 
Aradi UT–Konstancai FC Farul, 
21.30-tól Bukaresti Rapid–Chindia 
Târgoviște; hétfőn 20.30-tól Buka-
resti Dinamo–FC Voluntari. Az FC 
Botoșani–FCSB mérkőzés lapzárta 
után ért véget. (Horváth Bálint Ottó)

Patrik Schick gólját választották a legszebbnek
A cseh Patrik Schick emlékezetes találatát választották a labdarúgó 
Európa-bajnokság legszebb góljának. Június 14-én, a csoportkör első 
fordulójában a csehek Schick duplájával 2–0-ra legyőzték Glasgow-ban 
a skótokat. Az 52. percben a Bayer Leverkusen középcsatára kapott 
egy átadást a felezővonalnál, de ahelyett, hogy megindult volna, egy 
fantasztikus lövéssel, a félpálya közeléből, 45,44 méterről átemelte a 
hazaiak kapusát, megszerezve ezzel az Európa-bajnokságok történeté-
nek egyik legszebb gólját. Az ilyen jellegű statisztikákat 1980 óta tartják 
nyilván, és azóta ez volt a legtávolabbi találat az Eb-ken. A csúcsot eddig 
35,3 méterrel a német Torsten Frings tartotta, aki 2004. június 15-én a 
Hollandia elleni, portói csoportmeccsen talált be. A szurkolók csaknem 
800 ezer szavazata alapján Schick gólja bizonyult a legszebbnek. A 
második helyen a francia Paul Pogba svájciak elleni, a harmadikon pedig 
a horvát Luka Modric skótok elleni gólja végzett.

Kiegyenlített a Milwaukee az NBA-döntőben
A Phoenix Suns nyerte a 2021-es észak-amerikai profi kosárlabda-bajnok-
ság, az NBA döntőjének első két meccsét, ám hazai pályán a Milwaukee 
Bucks előbb szépíteni tudott, majd a negyedik meccsen ki is egyenlített, 
miután csütörtökön legyőzte az arizonaiakat. NBA-döntő, 4. mérkőzés: 
Milwaukee Bucks–Phoenix Suns 109:103 (20:23, 32:29, 24:30, 33:21). A 
döntő az egyik fél negyedik győzelméig tart, a párharc állása: 2–2.

• RÖVIDEN 

Hazai pályán mutatkozik be a Sepsi OSK

Felcsútra utazik az FK ifi csapata
Neves ellenfelekkel mérkőznek meg a labdarúgó Puskás–Suzuki-kupán

Élvonalbeli török csapatokkal gyakoroltak 

Már két felkészülési mérkőzésen van túl a Törökországban edzőtáborozó, 
a labdarúgó 2. Liga július végi rajtjára készülő FK Csíkszereda. Valentin 
Suciu legénysége szerdán délután a Malatiaspor, tegnap pedig a világhírű 
Fenerbahçe ellen lépett pályára. Eredmények: Yeni Malatiaspor–FK Csík-
szereda 3–1 (2–0), a csíkiak gólszerzője Apró Claudiu volt; Fenerbahçe–FK 
Csíkszereda 2–0 (1–0), gólszerzők Sinan Gumus (26.), Serdar Aziz (78.).

Nagy kihívás a székelyföldi csapatnak a magyarországi nemzetközi torna   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




