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• Több felkészülési 
mérkőzésen van túl a 
labdarúgó 2. Liga júli-
us végi rajtjára készü-
lő, jelenleg Törökor-
szágban edzőtáborozó 
FK Csíkszereda. Valen-
tin Suciu legénysége 
csütörtökön este a 
világhírű Fenerbahçé-
tól szenvedett 2–0-s 
vereséget.

D O B O S  L Á S Z L Ó  

A csíkszeredai klub elnökét, 
Szondy Zoltánt útban haza-
felé, a törökországi repülő-

téren sikerült elérnünk telefonon. 
Arról érdeklődtünk, hogyan jött 
össze a Fenerbahçe elleni felkészü-
lési mérkőzés. Szondy elmondta, 
hogy a székelyföldi csapat edzőtá-
borát szervező ügynök nagyon jó 
viszonyban van a Fenerbahçe veze-
tőségével, és már az edzőtábor kez-
dete előtt jelezte, hogy megpróbál 
összehozni velük egy mérkőzést. „A 
Fenerbahçe komolyan utánanézett 
annak, hogy ki is az FK Csíkszereda, 
kit képvisel, milyen háttere van. Lát-

ták, hogy a második vonal élcsapa-
tai közé tartozunk, de sokat nyomott 
a latban az, hogy a klub megnyerte 
az U19-es bajnokságot Romániában, 
és ebből az ifi  gárdából sokan már a 
felnőtt csapat tagjai. Óriási élmény 
volt velük játszani, futballistának, 
szakvezetésnek és nézőknek egya-
ránt. Egy kis hiányérzetünk van, azt 
hittük, hogy a mérkőzésre készített, 
Fenerbahçe és FK Csíkszereda felira-
tú mezekből mi is kapunk, viszont ez 

nem így történt. A Fener vezetői azt 
mondták, hogy a téli edzőtábor so-
rán újra szeretnének ellenünk játsza-
ni. Ezek szerint jó ellenfelek voltunk. 
Egyébként a törökországi edzőtábor-
ra nagyon rányomja a bélyegét a 
koronavírus-járvány, a törökországi 
csapatok tagjainak nagy része nincs 
beoltva, ezért kértek, hogy ne na-
gyon népszerűsítsük a mérkőzése-
ket, ezeket csak közös edzés, közös 
gyakorlás címen emlegessük honla-

punkon. A Fenerbahçe elleni talál-
kozó volt az egyedüli, amely minden 
szempontból megfelelt egy hivatalos 
felkészülési mérkőzés előírásainak. 
Azt viszont elmondhatom, hogy Su-
ciuék kőkemény edzéseket tartatnak 
a fúknak” – nyilatkozta Szondy Zol-
tán klubelnök.

Felkészülés mérkőzés: Isztam-
buli Fenerbahçe–FK Csíkszereda 
2–0 (1–0), gólszerzők Sinan Gumus 
(26.) és Serdar Aziz (78.). Az FK Csík-

szereda kezdőcsapata: Gyenge – 
Takács, Kelemen, Vereguț, Grabež, 
Csürös, Bara, Ivanovici, Dzsebari, 
Gál-Andrezly, Krusnauskas. Szünet 
után játszott még: Ribánszky (ka-
pus), Rotar, Bujdosó, Szondy Botond 
és Hodgyai. A hazaiaknál Szalai 
Attila nem játszott, a második fél-
időben viszont pályára lépett Mesut 
Özil, aki német válogatottként világ-
bajnoki címmel büszkélkedhet.

J avában készül a labdarúgó 3. Liga 
augusztusi rajtjára a Székelyud-

varhelyi FC, szombaton délben Szo-
vátán lejátszotta második felkészü-
lési mérkőzését, 2–0-ra verte a Dési 
Someșul együttesét. Nagyon jó minő-
ségű gyepen játszott egymással a két 
együttes, az SZFC pedig a 18. percben 
megszerezte a vezetést, Baga beadá-
sából Simó Csongor fejelt szép gólt. A 

második félidőben is jobban játszott 
ellenfelénél az udvarhelyi együttes, 
Mihai Ianc legénysége a 60. percben 
növelte előnyét, Vékás futott el a szé-
len, középre passzolt Maruczának, 
aki ziccerben nem hibázott, a kapust 
elfektette egy lövő csellel, majd a há-
lóba továbbította a lasztit.

Felkészülési mérkőzés: Székely-
udvarhelyi FC–Dési Someșul 2–0  

(1–0), gólszerzők Simó (18.), Marucza 
(60.). SZFC: Bodea – Baga, Mitra, Ber-
keczi, Barta, Savin, Covaciu, Petra, Si-
mó, Stanciu, Mateiciuc. Játszott még: 
Georgescu, Bencze, Rácz, Bálint, Ma-
rucza, Vékás, Tankó, Creț, Merdariu. 
Ez volt a második felkészülési mérkő-
zése az SZFC-nek, múlt kedden délben 
Tatrangon nyert a 2. ligás Bukaresti 
Metaloglobus ellen 3–2-re. (Zátyi Tibor)

Három gyergyószentmiklósi bok-
szoló képviselte Romániát a 

Görögországban rendezett nemzet-
közi utánpótlásversenyen, és mind-
hárman veretlenül, 8 mérkőzésen 8 
győzelemmel zárták a viadalt.  A gö-
rögországi Joánina volt a házigazdá-
ja a hét ország sportolóit felvonultató 
ökölvívóversenynek, ahol Romániát 
az Erdélyi Godako Ökölvívó Klub 
képviselte, kiegészülve egy jászvá-
sári sportolóval. A Huszár Árpád 
vezetőedző által irányított csapat 
(fotón) tagjai tíz mérkőzésen léptek 
szorítóba. Csiki Róbert, Benedek 
Péter és Majlát András egytől egyig 
győzelemmel zárták összecsapá-
saikat, a legtöbbet idő előtt eldönt-
ve. Toader Andrei Sebastian pedig 

egy győzelemmel és egy vereséggel 
zárt. „Váratlanul ért a felkérés a ro-
mániai szövetség részéről, hogy mi 

képviseljük az országot ezen a ran-
gos versenyen. Igazából ebben az 
évben még nem terveztünk kilépni a 
nemzetközi színtérre, nem volt ilyen 
tapasztalatunk, és így nem tudhat-
tuk, mire leszünk képesek ezen a 
szinten. Most már elmondhatjuk: 
saját várakozásainkat is felülmúlva 
tudtunk teljesíteni, lényegében a 
mezőny legjobbjai között végeztünk 
egy olyan versenyen, ahol a görög, 
bolgár, spanyol, olasz, ciprusi és al-
bán ökölvívó-utánpótlás legjobbjai 
találkoztak” – összegezte Huszár 
Árpád, az Erdélyi Godako Ökölvívó 
Sportklub és a romániai küldöttség 
vezetőedzője. Huszár Árpád mun-
káját Huszár Dávid és Máthé István 
edzők segítették. (Gergely Imre)

Görögországban bokszoltak a gyergyóiak

Két góllal verte az SZFC a désieketBudapest Európa-liga-döntőt rendezhet
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) kijelölte a Bajnokok Ligája és 
az Európa-liga döntőinek helyszíneit a következő évekre.  Isztambul-
ban rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2023-as döntőjét. A 2022-es 
és 2024-es házigazda, Szentpétervár és London változatlan maradt, 
a 2023-as BL-döntőre kijelölt Münchennek viszont 2025-ig kell várnia 
a legrangosabb európai kupasorozat utolsó meccsének megrendezé-
sére. Jövőre Sevilla, 2023-ban pedig a Puskás Aréna ad otthont az Euró-
pa-liga döntőjének. A dublini Aviva Stadion három év múlva második 
alkalommal adhat otthont az Európa-liga fináléjának, az EL 2025-ös 
döntőjének pedig Bilbao lesz a házigazdája.

Csak Lupulescu jutott tovább
Erdős Viktor és Berkes Ferenc is alulmaradt ellenfelével szemben a Szo-
csiban zajló sakkvilágkupa második fordulójának rájátszásában, így 
mindketten kiestek. A párharcok a legjobb 64 közé jutásért zajlottak. 
Kozák Ádám az első fordulóban búcsúzott, a magyar női induló, Hoang 
Thanh Trang pedig a másodikban. Búcsúzni kényszerült a román Irina 
Bulmaga is, a férfiak mezőnyében pedig a romániai indulók közül csak 
Constantin Lupulescu jutott a legjobb 64 közé, Bogdan Daniel Deac 
búcsúzni kényszerült. Mircea Emilian Pârligras már korábban, az 1. 
fordulóban kiesett. Az egyenes kieséses rendszerű világkupa része a 
világbajnokságra selejtező sorozatnak. A férfiaknál a Szocsiban zajló 
torna első két helyezettje jut tovább a világbajnokjelöltek közé, míg a 
nőknél a legjobb három szerez részvételi jogot a jelöltek jövő évi viada-
lára, amelynek győztese kihívhatja majd a világbajnoki címvédőt.

• RÖVIDEN 

Hogyan jött össze a Fener–FK meccs?
Világhírű ellenféllel játszott Törökországban a csíki futballcsapat

Ma délután sorsolnak 

Ma délután Bukarestben 
kisorsolják a labdarúgó 2. Liga 
alapszakaszának programját. A 
2021–2022-es szezon július 31-én 
rajtol, és a tervek szerint húsz 
csapat vág neki a pontvadászat-
nak. A bajnokság lebonyolítása 
hasonló lesz a tavalyihoz, az 
alapszakaszban minden csapat 
egyszer játszik mindenkivel, 
majd ezt követően felsőházi 
(1–6. helyek) és alsóházi (7–20. 
helyek) rájátszással folytatódik 
az idény. A play-offban a legjobb 
hat csapat oda-visszavágó 
alapon játszik, és az első két 
helyezett feljut az élvonalba, míg 
a harmadik és negyedik helyezett 
pótselejtezőn vívhatja ki az első 
ligás részvételt. Az alsóházi ráját-
szásban két csoportra osztják a 
csapatokat, így minden együttes 
még hat-hat mérkőzést játszik.

Forró jelenet a csíki kapunál. Gyenge kapus 
bravúrral mentett a Fenerbahce elleni mérkőzésen

▾  F O R R Á S :  F E N E R B A H C E . O R G

12.00 Tenisz, WTA-torna, Gdynia, Lengyelország (Digi 2, Digi Sport 4) 
17.00 Tenisz, WTA-torna, Palermo, Olaszország (Digi 2, Digi Sport 4)
20.30 Labdarúgás, 1. Liga: Dinamo–Voluntari 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)

• 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  ▴  FORRÁS:  ERDÉLYI  GODAKO 
                   Ö K Ö L V Í V Ó  S P O R T K L U B




