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• Az FK Székelyudvarhely holnap délelőtti, az újonc Sportul Ciorăști el-
leni idegenbeli mérkőzésével kezdetét veszi a hétcsapatos hazai élvonal-
beli teremlabdarúgó-bajnokság új idénye. A Jakab Zoltán által irányított 
székelyföldi együttes sikeres felkészülésen van túl, a szakvezető szerint 
a szezon során képesek lesznek felvenni a versenyt magasabban jegyzett 
riválisaikkal.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A székelyudvarhelyi gárda ha-
zai környezetben, napi egy 
edzéssel tartotta a felkészü-

lést, a feltételek adottak voltak, és jó 
munkát sikerült végezniük. Az FK két 
barátságos tornán vett részt, előbb 
hazai pályán, majd Déván játszott, 
mindkét megmérettetésen a trófeáért 
küzdött, de mindkét alkalommal ve-
szített az Autobergamóval szemben: 
házigazdaként 2–1-re, múlt hét végén 
vendégként 3–2-re maradt alul.

„Négy edzőmérkőzésen vagyunk 
túl (még a Kézdivásárhelyi SE-vel, 
illetve a Vajdahunyadi Corvinullal 
játszottak – szerk. megj.), kiemel-
ném az Autobergamóval játszott 
meccseinket. Két szoros mérkőzé-
sünk volt, mindkét félnek megvoltak 
a lehetőségei, egyiken sem érdemel-
tünk vereséget. Úgy érzem, hogy ké-
pesek vagyunk felvenni a versenyt 
velük a bajnokságban is, és le is 
győzni őket. Természetesen ez sok 
mindentől függ, kinek lesznek sérült 
és eltiltott játékosai, de még a vírus 
is bekavarhat. Nincs nagy különbség 
a két csapat között, egyik fél javára 
sem” – nyilatkozta Jakab Zoltán.

Az FK Székelyudvarhely vezető-
edzője közölte, aránylag kedvező a 
bajnoki sorsolás számukra, hiszen 
a szezon elején a szombati, újonc 
Sportul Ciorăști elleni idegenbeli ta-
lálkozó után a szintén frissen felju-

tott Temesvári CFR-t fogadják, utób-
bi azonban jobb játékerőt képvisel, 
ezután pedig a Luceafărul Buzău 
otthonában játszanak. „Remélem, 
hogy ebből a három fordulóból jól 
jövünk ki, de ha nem, akkor az utána 

következő bajnoki szünetben igyek-
szünk pótolni a hiányosságokat. A 6. 
és a 7. fordulóban játszunk Dévával 
idegenben, Galaccal pedig itthon, 
addig lesz lehetőségünk tanulmá-
nyozni a játékukat.”

Az FK tavaly a harmadik helyen 
végzett a bajnokságban, és döntőt 
játszott a kupában, Jakab Zoltán 
pedig bizakodó, hogy az új idény-
ben is eredményesek lesznek. „Az új 
idényre a célkitűzésünk, hogy a baj-
nokságban is bejussunk a döntőbe, 
ezért dolgozunk. Az erőviszonyokról 
kijelenthető, hogy minden bizony-
nyal Galac, Déva, Székelyudvarhely 

és Temesvár kerül majd be a ráját-
szásba. Már nincs akkora szintkü-
lönbség a csapatok között, mint ta-
valy, amikor az időközben megszűnt 
Csíkszeredai Imperial Wet kiemel-
kedett a mezőnyből. Déva és Galac 
nagyjából azonos játékerőt képvisel, 
de mi is ott vagyunk a nyakukon, és 
még Temesvárnak is jó kerete van” – 
mutatott rá Jakab Zoltán. 

A csapatban mindenki egészsé-
ges, a nyáron három új játékos érke-
zett, Kanyó Szilárd Kézdivásárhely-
ről, Farkas Róbert és Miklós Tamás 
egyaránt Csíkszeredából jöttek erő-
sítésként, a tavalyi keretből pedig 
minden játékos megmaradt.

A székelyudvarhelyi csapat hol-
nap 11 órától a focșani-i sportcsar-
nokban lép pályára a Sportul Ciorăști 
ellen az 1. Liga új idényének nyitó-
mérkőzésén. Emellett az első forduló 
további találkozóin vasárnap 12 óra-
kor a Galaci United a Kolozsvári Clu-
janát fogadja, a Temesvári CFR–Lu-
ceafărul Buzău összecsapást kedden 
18 órától rendezik, a Dévai Autober-
gamo pedig szabadnapos lesz.

A jelenlegi menetrend szerint 
oda-visszavágókat rendeznek, amíg 
a járványhelyzet megengedi, így zaj-
lik a bajnokság. A szezon során az 
együttesek az alapszakaszban há-
romszor játszanak egymás ellen, ezt 
követően az első két helyezett egye-
nes ágon bejut a rájátszás elődöntő-
jébe. A 3. és a 6., valamint a 4. és az 
5. helyen végzett csapatok két győze-
lemig tartó negyeddöntőt játszanak, 
a győztesek bejutnak az elődöntőbe, 
amely szintén az egyik fél két nyert 
mérkőzéséig tart. A döntőt három di-
adalig rendezik.

M a és kedden is hazai pályán 
játszik a Székelyudvarhelyi 

FC. A labdarúgó 3. Ligában szerep-
lő udvarhelyi együttes ma délután 5 
órától a bajnokság 2. fordulójában a 
Dâmbovița megyéből érkező, az első 
forduló után éllovas FC Pucioasa csa-
patát fogadja, kedden délután pedig 
szintén hazai pályán, a Román Kupa 

4. fordulójában a másodosztályban 
szereplő Nagyszebeni FC Hermanns-
tadt gárdáját látja vendégül.

Labdarúgó 3. Liga, 2. forduló, 5. 
csoport: ma 17 órától Székelyudvar-
helyi FC–FC Pucioasa; szombaton 
14 órától Brassói SR–Hermannstadt 
II., 17 órától Brassói Kids Tâmpa–
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II., 

Barcarozsnyói Olimpic Cetate–Kéz-
divásárhelyi SE és CS Blejoi–CSO 
Plopeni. 9. csoport: ma 17 órától Tor-
dai Sticla–Vajdahunyadi SK, Kolozs-
vári Sănătatea–Kolozsvári Viitorul; 
szombaton 17 órától Besztercei Glo-
ria–Nyárádtői Unirea, Marosújvári 
SK–Szászrégeni Avântul és Gyulafe-
hérvári Unirea–Kudzsiri CSO. (D. L.)

C ristiano Ronaldo újabb rekordot 
mondhat a magáénak. Portugália 

az Írország elleni labdarúgó vb-selej-
tező hajrájában az ő két találatával 
fordította meg a meccset és győzött 
végül 2–1-re, a Manchester Unitedhoz 
a nyáron visszatért sztár pedig 111. gól-
ját szerezte a válogatottban, amivel el-
hagyta az eddigi csúcstartót, az iráni 
Ali Daeit. Ronaldo rekordja mellett a 
szerda esti mérkőzések másik szenzá-
ciója az volt, hogy Franciaország nem 
bírt Bosznia-Hercegovinával. 

A csoport:  Luxemburg–Azer-
bajdzsán 2–1, Portugália–Írország 

2–1. A csoport állása: 1. Portugália 
10 pont/4 mérkőzés, 2. Szerbia 7/3, 
3. Luxemburg 6/3, 4. Írország 0/3 
(3–6), 5. Azerbajdzsán 0/3 (2–5).

D csoport:  Franciaország–Bosz-
nia-Hercegovina 1–1, Kazahsztán–
Ukrajna 2–2. A csoport állása: 1. 
Franciaország 8 pont/4 mérkőzés, 2. 
Ukrajna 4/4, 3. Finnország 2/2 (3–3), 
4. Bosznia-Hercegovina 2/3 (3–4), 5. 
Kazahsztán 2/3 (3–5).

F csoport:  Feröer–Izrael 0–4, 
Moldova–Ausztria 0–2, Dánia–Skó-
cia 2–0. A csoport állása: 1. Dánia 12 
pont, 2. Izrael 7 (9–4), 3. Ausztria 7 

(7–7), 4. Skócia 5, 5. Feröer 1 (2–12), 
6. Moldova 1 (2–15).

G csoport:  Törökország–Monte-
negró 2–2, Lettország–Gibraltár 3–1, 
Norvégia–Hollandia 1–1. A csoport 
állása: 1. Törökország 8 pont, 2. Hol-
landia 7 (12–5), 3. Montenegró 7 (8–
5), 4. Norvégia 7 (5–4), 5. Lettország 
4, 6. Gibraltár 0.

H csoport: Oroszország–Horvát-
ország 0–0, Szlovénia–Szlovákia 1–1, 
Málta–Ciprus 3–0. A csoport állása: 1. 
Horvátország 7 pont (4–1), 2. Oroszor-
szág 7 (6–4), 3. Szlovákia 6, 4. Szlové-
nia 4, 5. Málta 4 (6–8), 6. Ciprus 4 (1–4).

Ronaldo világcsúcsot döntött

Két nehéz meccs vár az SZFC-reNégy meccs a megyeiben
Hétvégén elkezdődik a 12 csapatos, 22 fordulós Hargita megyei lab-
darúgó 4. Liga 2021–2022-es idénye. Az 1. forduló programja: szom-
baton 17 órától Farkaslaki SE–Agyagfalvi Lendület és Homoródalmási 
Homoród–Balánbányai Bányász; vasárnap 16 órától Székelyudvarhelyi 
Golimpiákosz–Csicsói Ezüstfenyő (a műgyepes pályán) és Homoród-
szentmártoni Reménység–Zetelaki Fenyő. A Székelykeresztúri Egyesü-
lés–Székelyudvarhelyi Roseal és Gyergyószentmiklósi VSK–Gyergyó-
szárhegyi Bástya találkozókat – a csapatok kérésére – elhalasztották.

Hazai pályán a Vasas Femina
Második fordulójához érkezett a női élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, 
a nyitófordulóban a Marosvásárhelyi Ladies ellen idegenben 7–0-ra 
nyerő, az első játéknap után éllovas Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
na vasárnap délelőtt a galaciakat fogadja. Női labdarúgó 1. Liga, 2. 
forduló: szombaton 11 órától Székelyudvarhelyi Vasas Femina–Galaci 
Universitatea, Kolozsvári U Olimpia–Marosvásárhelyi Ladies, Te-
mesvári Poli–Aradi Piros Security, Nagybányai FF–CSM Alexandria, 
Borgóprundi Heniu–Resicabányai Banat Girls; 15 órától Bukaresti Fair 
Play–CSȘ Târgoviște.

Tenisz US Open
Simona Halep meggyőző játékkal ejtette ki Kristína Kučovát az ameri-
kai nyílt teniszbajnokság második fordulójában. Eredmény, 2. forduló 
(a 32 közé jutásért): Simona Halep (román)–Kristína Kučová (szlovák) 
6:3, 6:1. A Sorana Cîrstea–Shelby Rogers (amerikai) mérkőzést lapzár-
ta után rendezték. Halep a legjobb 32 között a kazah Jelena Ribakina 
ellen lép majd pályára.

• RÖVIDEN 

A döntőbe jutásért dolgoznak
Aránylag kedvező a szezonkezdet az FK Székelyudvarhely teremlabdarúgóinak

Szoros mérkőzéseket játszottak Dévával 
az udvarhelyiek

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D  




