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• Edzőkeringő, név-
változtatások, kiszá-
míthatatlanság, ami a 
feljutási esélyeket illeti 
– hétvégén elrajtol a 
román másodosztályú 
labdarúgó-bajnokság 
új szezonja, melynek 
során az FK Csíksze-
reda ismét a felsőházi 
rájátszást célozza meg.

ORBÁN ZSOLT

N oha a nyár folyamán felme-
rült, hogy a 2. Ligában akár 
visszatérhetnek a korábbi 

lebonyolítási rendszerhez, a Román 
Labdarúgó Szövetség (FRF) végül 
mégis kitartott a tavaly bevezetett 
struktúra mellett. A másodosztály-
ban érdekelt húsz együttes az alap-
szakaszban egyszer mérkőzik meg 
egymással, majd a 19. forduló után a 
mezőny kettészakad: a felsőházban 
a legjobb hat a feljutásért harcolhat, 
míg a többi 14 együttes – két csoportra 
bontva – a kiesés elkerüléséért küzd-
het. A play-offb  an oda-visszavágókat, 
a play-outban viszont csak odavágó-
kat rendeznek. A felsőházi rájátszás 
két legjobbja feljut az élvonalba, a 
harmadik és a negyedik osztályozót 
játszik, míg az alsóházból összesen öt 
gárda búcsúzik: a csoportok ötödik és 
hatodik helyezettjei, illetve a negyedi-
kek közti osztályozó vesztese.

Az FK Csíkszereda harmadik idé-
nyét kezdi a második vonalban, és 
a piros-feketék megismételnék a ta-

valyi bravúros menetelést, amikor is 
sikerült bejutniuk a felsőházi ráját-
szásba, ott pedig egészen az utolsó 
fordulóig versenyben voltak az osztá-
lyozót jelentő pozíciókért. A székely-
földi csapat végül az ötödik helyen 
zárt, és idén is az első hat közé kerü-
lést célozza meg. A folytonosság a csí-
kiak mellett szól, hiszen miközben a 
másodosztályú klubok több mint fele 
edzőt váltott az előszezonban, addig 
az FK-nál továbbra is Valentin Suciu-
nak szavaznak bizalmat.

Csürös Attiláék az elmúlt idény-
ben még harmadosztályú, de ezút-
tal feljutási joggal nem rendelkező 
CSA Steaua pályáján mutatkoznak 
be a bajnokságban. Az első forduló 
bukaresti zárómérkőzését szerdán 
este főműsoridőben rendezik, és a 
találkozót három romániai tévétár-
saság, a Digi Sport, a Telekom Sport 
és a Look Sport is közvetíti. A székely 

csapatra nehéz szezonkezdés vár, 
ugyanis a bonyolultnak ígérkező fő-
városi kiszállás után a következő öt 
fordulóban kizárólag olyan gárdák 
lesznek az ellenfelek, amelyek esé-
lyesnek tűnnek a feljutásra: hazai 
pályán az Astra Giurgiu (2. forduló), 
a Concordia Chiajna (4.) és a Kolozs-
vári Universitatea (6.), idegenben 
pedig a Petrolul Ploiești (3.) és az FC 
Hermannstadt (5.) vár az FK-ra.

A nagy edzőkeringő és a szokásos 
nyári játékosvándorlás nehézzé teszi 
a szezon előtti esélylatolgatást, de az 
előző kiíráshoz hasonlóan ezúttal is 
rendkívül kiélezett csatára van kilá-
tás a felső- és alsóházban. Érdekes-
ség, hogy az utóbbi időben hét klub 
is kisebb-nagyobb névváltoztatáson 
esett át. A leglátványosabb a Kons-
tancai Unireáé, amely a Viitorullal 
egyesült Farul helyét veszi át a má-
sodosztályban, de például a Brassói 

Corona Brassói FC, a Gloria Buzău 
FC Buzău, míg a Temesvári ASU Poli 
Temesvári SSU Poli néven folytatja.

Az FK Csíkszereda mellett az er-
délyi és a bánsági régiót további 
hét csapat képviseli: a Brassói FC, a 
Hermannstadt és a szintén Szeben me-
gyei Sellenberki SK, a Kolozsvári U, a 
Dési Unirea, valamint a két temesvári 
gárda, az SSU Poli és a Ripensia.

Az első forduló programja: szom-
baton 11 órától Temesvári Ripensia–
Dunărea Călărași, Dési Unirea–Unirea 
Slobozia, Sellenberki SK–Dacia Unirea 
Brăila, Astra Giurgiu–Bukaresti Meta-
loglobus, Petrolul Ploiești–Jászvásári 
Poli és Concordia Chiajna–Konstancai 
Unirea, 13.30-tól FC Hermannstadt–FC 
Buzău; vasárnap 12 órától Brassói FC–
Viitorul Pandurii Târgu Jiu; kedden 
18 órától Kolozsvári Universitatea–Te-
mesvári SSU Poli; szerdán 20.30-tól 
CSA Steaua–FK Csíkszereda.

K ét vereség után harmadik mér-
kőzésén győzni tudott az FK 

Csíkszereda korosztályos csapata 
Felcsúton, a 14. Puskás–Suzuki-ku-
pán. A székelyföldiek tegnap dél-

ben 2–1-re nyertek a német Bayern 
München fi ataljai ellen. A találko-
zó első gólját a bajorok szerezték a 
mérkőzés elején, de az FK hamar 
egyenlített, szintén akciógólból. A 

hosszabbításban tizenegyest har-
colt ki az erdélyi alakulat, az Orbán 
Milán szabálytalan szereléséért 
megítélt büntetőt Csáki Dániel ér-
tékesítette. Puskás–Suzuki-kupa, 

3. forduló, A csoport: FK Csíksze-
reda–Bayern München 2–1 (1–1), 
gólszerzők Bíró Tamás és Csáki Dá-
niel (büntetőből), illetve Zimmer-
mann. Az FK korábban a horvátor-
szági NK Osijek (Eszék) csapatától 
4–0-ra, a házigazda Puskás Akadé-
mia gárdájától pedig 5–1-re kapott 
ki. Demény Norbert tanítványai – a 
további eredményektől függően – 
ma az 5. vagy a 7. helyért lépnek 
pályára.

A világ egyik legrangosabb, U17-
es korosztályú csapatoknak kiírt tor-
náján a mérkőzések 2x30 percesek. 
A nyolccsapatos tornán a B csoport-
ban a legutóbbi győztes brazil Fla-
mengo, a portugál Sporting Lisboa, 
a belga Genk és a Budapest Honvéd 
szerepel. (Dobos László)

Nyárádtő is 
továbbjutott
A székelyföldi csapatok közül 
a Székelyudvarhelyi FC és 
a Nyárádtői Unirea jutott 
tovább a labdarúgó Román 
Kupa első fordulójából. Az 
SZFC helyi rangadón győzte le 
városi ellenfelét, a Nyárádtő 
idegenben nyert a maros-
szentgyörgyiek ellen, a kézdi-
vásárhelyiek pedig vereséget 
szenvedtek Vrancea megyé-
ben. Labdarúgó Román Kupa, 
1. forduló: Székelyudvarhelyi 
Golimpiákosz–Székelyud-
varhelyi FC 0–6 (0–3), Inizio 
Focşani–Kézdivásárhelyi SE 
4–2 (4–1), Marosszentgyörgyi 
Kinder–Nyárádtői Unirea 0–3 
(0–2). A következő fordulót 
augusztus 11-én rendezik.

Hétfőn játszik 
a Sepsi OSK
Ma este elkezdődik a labda-
rúgó 1. Liga alapszakaszának 
3. fordulója, amelyben – az 
előző fordulóhoz hasonlóan 
– a Sepsi OSK ismét a hétfői 
napon lép pályára. A prog-
ram: ma 19 órától Medgyesi 
Gaz Metan–FC Argeș Pitești, 
21.30-tól Bukaresti Rapid–
Konstancai Farul; szombaton 
19.15-től FC Voluntari–U 
Craiova 1948 SA, 22 órától 
Kolozsvári CFR–Chindia 
Târgoviște; vasárnap 19.15-
től Universitatea Craiova–FC 
Botoșani, 22 órától Aradi 
UT–FCSB; hétfőn 18.30-tól 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK–CS Mioveni, 21.30-tól 
Bukaresti Dinamo–Academi-
ca Clinceni.

Svájci csapat a CFR 
következő ellenfele
Kettős győzelemmel jutott a 
labdarúgó Bajnokok Ligája 
harmadik selejtezőkörébe 
a Kolozsvári CFR. A román 
bajnok szerdán este hazai pá-
lyán 2–0-ra nyert a gibraltári 
Lincoln csapata ellen. A CFR 
következő ellenfele a svájci 
Young Boys lesz. BL-selejte-
ző, 2. forduló, visszavágó: 
Kolozsvári CFR–Lincoln Red 
Imps 2–0 (1–0), gólszerzők 
Cestor (18.), Sigurjónsson 
(58.). CFR: Arlauskis – Sušić, 
Graovac, Cestor, Camora, Ho-
ban (Rodriguez, 46.), Sigur-
jónsson (Fofana, 74.), Chipciu 
(Costache, 72.), Deac, Păun 
(Tahiri, 46.), Debeljuh (Om-
rani, 62.). Edző: Marius Șu-
mudică. Továbbjutott a CFR, 
kettős győzelemmel, 4–1-es 
összesítéssel. Egy nappal 
korábban a magyar bajnok 
Ferencváros is kiharcolta a to-
vábbjutást, a Fradi következő 
ellenfele a cseh Sla via Praha 
csapata lesz. A selejtező 
harmadik fordulójának első 
mérkőzéseit augusztus 3-án 
és 4-én, a visszavágókat egy 
héttel később rendezik.

• RÖVIDEN 

Kiélezett csata várható
Nincsenek egyértelmű esélyesek a hétvégén rajtoló labdarúgó 2. Ligában

Az FK Csíkszereda fiataljai legyőzték a Bayernt

A nyáron megerősödött csíki alakulat szerdán 
a Bukaresti Steaua ellen játssza első bajnokiját
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A Bayern legyőzése nem kis skalp
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