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Gergely gólja a válogatottban
Gólt szerzett a román korosztályos válogatottnak Gergely Botond. 
Az FK Csíkszereda gyergyószentmiklósi születésű középhátvédje 
kezdő volt a Bosznia-Hercegovinában megrendezett és a vendég 
romániai U19-es válogatott 5–1-es győzelmével zárult találkozón. 
U19-es válogatott, felkészülési mérkőzés: Bosznia-Hercegovi-
na–Románia 1–5 (0–1), gólszerzők Sakota (61., büntetőből), illetve 
Gergely (3.), Hofman (56.), Bodișteanu (66.), Chirițoiu (76.) és 
Lazăr (79).

Népes részvétel a 3x3-as kosártornán
A rossz időjárás miatt a tervezettnél egy héttel később rendezte 
meg a csíkszeredai Nagy Rezső Sportegyesület a szabadtéri, 3x3-
as kosárlabdatornáját. A Márton Áron és Segítő Mária gimnáziumok 
mögötti szabadtéri pályán augusztus 29. helyett szeptember 5-én 
tartották meg a CsíkBall elnevezésű kosárlabdatornát, amelyre 
17 együttes jelentkezett, ebből 5 lány- és 12 fiúcsapat. A lányok-
nál mindenki játszott mindenkivel, míg a fiúknál négy csoportba 
sorsolták a résztvevőket. A csoportokon belül mindenki játszott 
mindenkivel, majd a csoportelsők kieséses rendszerben folytatták. 
Csíkszereda mellett csapatok érkeztek Gyergyószentmiklósról, 
Székelyudvarhelyről és Kézdivásárhelyről. A lányoknál a harmadik 
helyen a Complicated nevű csapat végzett, második a Háhá együt-
tese lett, míg az első helyen a Ceaiok nevű együttes zárt. A fiúknál 
a 3. helyezett a Székelyudvarhelyi Bivalyok, második a Csíkszere-
dai Kas, első pedig a Kézdivásárhelyi Power Team lett.

• RÖVIDEN 

• Történelme során először jutott be a labdarúgó Román Kupa negyedik 
fordulójába a Székelyudvarhelyi FC. A párosítások kialakításakor a lehető 
legerősebb ellenfelet, az előző szezonban még élvonalban szerepelt nagy-
szebeni FC Hermannstadt csapatát kapta, a mérkőzést ma, kedden 16.30-
tól rendezik a székelyudvarhelyi sétatéri stadionban.

Z Á T Y I  T I B O R  

A 2015-ben alapított nagysze-
beni klub egymás után vette 
az akadályokat, megnyerte 

a Szeben megyei bajnokságot, majd 
a 3. ligás csoportját, és a 2017–18-as 
szezonban feljutott az élvonalba (ab-
ban a szezonban Román Kupa-dön-
tőt játszott az Universitatea Craiova 
ellen), ahol három szezont töltött. 
Az FC Hermannstadt edzője a ko-
rábbi kiváló középpályás, Marius 
Măldărășanu, aki a másodosztály-
ba való kiesés után vette át a csapat 
irányítását. A 2. Ligában mindössze 
rosszabb gólkülönbségük miatt szo-
rulnak a második helyre a Bukaresti 
Steaua mögött, négy győzelmet (FC 
Buzău 2–1, Konstancai Unirea 0–2, 
Jászvásári Poli 2–1, FK Csíkszereda 
4–1), illetve egy döntetlent értek el (a 
Bukaresti Metaloglobus otthonában 
1–1). A kupasorozathoz a negyedik 
fordulóban csatlakoztak.

A Székelyudvarhelyi FC edzője, 
Mihai Ianc elmondta, hogy a negye-
dik forduló mezőnyének legerősebb 
ellenfelét kapta csapata. „Senkinek 
sem kell bemutatni a Hermannstadt 
csapatát, keretükben számos, orszá-
gos szinten is elismert labdarúgó 
van, a 2. Ligában elért eredményeik 
is tiszteletre méltók. Nekünk a saját, 
még alakulóban lévő játékunkkal 
kell foglalkoznunk. Úgy készültünk 

erre a kupameccsre, hogy a pályán 
a lehető legtöbbet kiadjuk magunk-
ból és az utolsó pillanatig küzdjünk. 
Nekünk nincs veszítenivalónk, csak 
nyerni tudunk ebből a párharcból” 
– vezette fel a kupatalálkozót a szak-
ember. A keretből Stanciu továbbra 
is sérüléssel bajlódik, míg pár játé-
kosnak fi zikális lemaradása van a 

többiekkel szemben. Ianc szerint na-
gyon nehéz hét vár csapatára, hiszen 
a Hermannstadt elleni kupameccs 
után szombaton újabb kemény csata 
következik, az SZFC a Kézdivásárhe-
lyi SE vendége lesz.

A bajnokságban mindössze egy 
mérkőzést játszott eddig az ud-
varhelyi csapat (1–0-ra verte a CS 

Blejoit), mivel a múlt péntekre ter-
vezett, FC Pucioasa elleni hazai 
mérkőzést nem rendezték meg. A 
Dâmbovița megyei csapatnál nagy 
botrány tört ki múlt héten, miután 
a klub vezetőségét azzal gyanúsít-
ják, hogy nem kevesebb mint tíz 
játékos esetében hamis koronavírus 
elleni oltási igazolásra tett szert. A 
mérkőzés sorsáról a Román Labda-
rúgó-szövetség fegyelmi bizottsága 
dönt majd.

„Nem jött jól, hogy nem játszot-
tuk le a Pucioasa elleni bajnokit. 
Rendesen belekavart a felkészülé-
sünkbe, hogy utolsó pillanatban 
szóltak, hogy nem lesz mérkőzés. 

Én azt szeretem, ha folyamatosan 
játszunk, sok meccs kerül a lábak-
ba, így egyre jobb csapattá formá-
lódunk. De a járványhelyzet mindig 
keresztülhúzhatja a számításokat, 
amihez gyorsan kell alkalmazkod-
nunk” – tette hozzá a szakember.

Az FC Hermannstadt elleni ku-
pamérkőzést a tervek szerint élő-
ben közvetítik a Székelyudvarhelyi 
FC Facebook-oldalán. Az FK Csík-
szereda szerdán 16.30-tól játszik a 
Brassói Steagu Roșu Municipal ott-
honában. A továbbjutás egy mérkő-
zésen dől el, döntetlen esetén hosz-
szabbítás, illetve tizenegyespárbaj 
következik.

Szeptember első hétvégéjén el-
kezdődött a 12 csapatos, 22 for-

dulós Hargita megyei labdarúgó 4. 
Liga 2021–2022-es idénye. Íme, az 
1. forduló eredményei: Farkaslaki 
SE–Agyagfalvi Lendület 1–0 (0–0). 
Gólszerző: Miklós Árpád (82. perc). 
Tudósított: Hompoth Dezső. Homo-
ródalmási Homoród–Balánbányai 
Bányász 1–2 (1–1). Gólszerzők: Ba-
logh Zsolt (34.), illetve Ciprian Mi-

tocaru (38. és 80.). Tudósított: Papp 
Levente. Székelyudvarhelyi Golim-
piákosz–Csicsói Ezüstfenyő 3–0  
(3–0). Gólszerzők: Kiss Zsolt (29.), 
Balázs Zoltán (39.) és Gergely Tamás 
(44.). Tudósított: Péter József. Homo-
ródszentmártoni Reménység–Ze-
telaki Fenyő 1–4 (0–0). Gólszerzők: 
Demeter László (81.), illetve Fodor 
Attila (51.), Balázsi Attila (60., 61. és 
68.). Tudósított: Tókos László. A Szé-

kelykeresztúri Egyesülés–Székelyud-
varhelyi Roseal és Gyergyószentmik-
lósi VSK–Gyergyószárhegyi Bástya 
találkozókat az érintett csapatok ké-
résére elhalasztották.

A következő forduló (szeptember 
11–12.) programja: Agyagfalva–Go-
limpiákosz, Szárhegy–Farkaslaka, 
Roseal–Gyergyói VSK, Balánbánya–
Keresztúr, Zetelaka–Almás, Csicsó–
Homoródszentmárton. (D. L.)

N épes küldöttség, 15 sportoló 
képviselte Székelyföldet Brassó 

megyében, a Cheile Grădiștei sport-
bázison megrendezett nyári biatlon 
Balkán-kupán. Négy klub képvise-
letében (Csíkszeredai ISK, Csíksze-
redai Sportklub, VSK Csíkszereda 
és Bukaresti Steaua) Kovács Zalán, 
Kristó Előd és Gegő Hunor a férfi ak 
mezőnyében, Ladó Kincső, Becze 

Ágota, Csutak Andrea, Becze Eszter, 
Borbély Blanka, Kelemen Szidónia, 
Lázár Sarolt, Béres Csenge, Márton 
Enikő, Váncsa Szilvia, András Vivien 
és Császár Réka pedig a női versenye-
ken állt rajthoz. Négyen lettek érme-
sek: Márton Enikő egy arany- és két 
ezüstéremmel tért haza, Váncsa Szil-
via három bronzérmet nyert, Ladó 
Kincső és Becze Ágota pedig egy-egy 

harmadik hellyel büszkélkedhet. 
Az idei nyári biatlon Balkán-kupán 
Románia képviselői mellett Szer-
bia, Észak-Macedónia, Görögország, 
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 
Törökország és a Moldovai Köztársa-
ság sportolói álltak rajthoz. Bár előze-
tesen bejelentkeztek, a koronavírus 
okozta bonyodalmak miatt Bulgária 
képviselői nem tudtak eljönni. (D. L.)

Csíki érmesek a biatlon Balkán-kupán

Elrajtolt a Hargita megyei 4. Liga

Nincs veszítenivalójuk
Labdarúgó Román Kupa: az FC Hermannstadt csapatát fogadja az SZFC

Edzésben a Székelyudvarhelyi FC. 
Keményen készülnek a Hermannstadt 
elleni kupameccsre
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