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A z Európai Labdarúgó Szövetség 
jövő héttől ismét engedélyezi a 

vendégszurkolók jelenlétét a stadi-
onokban a Bajnokok Ligája, az Eu-
rópa-liga és a Konferencia-liga cso-
portmérkőzésein.

Az UEFA tájékoztatása szerint a 
vendégdrukkerek számára az adott 
stadion kapacitásának öt százalékát 
kell fenntartani, ám továbbra is az 
adott ország óvintézkedései és korlá-
tozásai vonatkoznak rájuk a korona-
vírus-járvány miatt. A vendégcsapa-
tok szurkolói a világjárvány kezdete 
óta nem biztathatták kedvenceiket 

az európai kupamérkőzések hely-
színén, és a Bajnokok Ligája, illetve 
az Európa-liga idei döntőjén is csak 
korlátozott számban lehettek jelen. 
Az UEFA hozzátette, hogy a továb-
biakban nem követeli meg a beoltott 
vagy a koronavírusos megbetege-
désből felépült játékosok tesztelését 
az európai kupameccsek előtt.

Magyarországról a Ferencváros 
jutott tovább, a zöld-fehér együttes 
szeptember 16-án a német Bayer 
Leverkusen vendégeként kezdi meg 
szereplését a labdarúgó Európa-liga 
csoportkörében. A második fordu-

lóban (szeptember 30.) a spanyol 
Real Betist fogadják a népligetiek, a 
harmadik körben (október 21.) pedig 
a skót Celtic Glasgow gárdájához lá-
togatnak.

Románia képviselője, a Kolozs-
vári CFR az első alkalommal kiírt 
labdarúgó Konferencia-liga cso-
portkörében érdekelt, a román baj-
nokcsapat a D csoportba kapott 
besorolást a holland AZ Alkmaar, a 
cseh Jablonec és a dán Randers tár-
saságában. A CFR idegenben kezd, 
szeptember 16-án a Jablonec vendé-
ge lesz. (Horváth Bálint Ottó)

Vendégszurkolók az európai kupameccsekenElhalasztották az FK női csapatának meccsét
Hétvégén kezdődik a női labdarúgó 2. Liga új idénye, amelyben az FK 
Csíkszereda és a Székelyudvarhelyi Vasas Femina farmcsapata is érde-
kelt. A nyitófordulóban egyik csapat sem játszik, mivel a csíkiak Atletic 
Club Onix 2010 Rm. Sărat elleni mérkőzését a Buzău megyei csapat 
kérésére elhalasztották, míg a Vasas Femina II. szabadnapos lesz.

Győzelemmel kezdett az újonc futsalban
Befejeződött a teremlabdarúgó 1. Liga nyitófordulója. A kedd esti találko-
zón az újonc Temesvári CFR 11 gólos mérkőzésen győzte le a bodzavásári 
csapatot. 1. Liga, 1. forduló: Temesvár–Buzău 6–5 (1–3). Korábbi eredmé-
nyek: Ciorăști–Székelyudvarhely 5–7, Galac–Kolozsvár 23–1. Déva sza-
badnapos volt. A következő fordulóban (szeptember 11–14.): Kolozsvár–
Ciorăști, Székelyudvarhely–Temesvár, Déva–Galac. Buzău szabadnapos 
lesz. Az udvarhelyi mérkőzést vasárnap 18 órától rendezik.

• RÖVIDEN 

• Magabiztos játékkal jutott tovább a labdarúgó Román Kupában az FK 
Csíkszereda, Valentin Suciu legénysége 6–2-re nyert a Brassói SR Muni-
cipal otthonában, és bejutott a sorozat legjobb 32 csapata közé.

D O B O S  L Á S Z L Ó ,  
Brassó

K iváló gyepszőnyegű pályán, 
szép, labdarúgásra alkal-
mas őszi napsütésben lépett 

pályára a két csapat tegnap dél-
után Brassóban, a magasabb szin-
tű játékokat is megért Tineretului 
stadionban, amely most a korábbi 
labdarúgó és edző, Silviu Ploeștea-
nu nevét viseli. Az öreg stadionnak 
nincs eredményjelzője és hangos-
bemondója, azonban maradt kevés 
szurkolója, tegnap mintegy 300 néző 
buzdította a sárga-feketéket.

Az első félidőt a vendég FK Csík-
szereda uralta, már az első percek-
ben veszélyesek voltak a brassói ka-
pura, az első gólig viszont 22 percet 
kellett várni: egy jobb oldal szögle-
tet követően Jelena elé került a lab-

da, aki közelről a hálóba lőtte (0–1). 
Négy perccel később egy újabb jobb 
oldali csíki támadás zárult góllal: 
Schieb–Ivanovici útvonalon haladt 
a labda, utóbbi remek beadását Je-
lena közelről a hálóba lőtte (0–2). 
A második gól után kitámadott 
Brassó és a 34. percben szabadrú-
gáshoz jutott a csíki 16-os jobb olda-
li sarkától: Vlad Olteanu mesterien 
a hosszú sarokba tekerte a labdát 
(1–2). A szünet előtt visszaállt a 
kétgólos csíki előny, bal oldalról 
Hernando ívelte kapu elé a labdát, 
ahonnan Kelemen közelről belőtte 
(1–3). Az első félidő utolsó percében 
szépíthetett volna a Brassó, de Cenk 
Firat bombalövése kevéssel elszállt 
a felső léc fölött.

Szünet után rögtön növelte elő-
nyét a székelyföldi gárda, Marius 
Bărăbaș bal oldali centerezését első 
ízben mentették a védők, a kipatta-
nót azonban Dzsebari közelről belőt-

te (1–4). Az 52. percben Jelena végez-
hetett el szabadrúgást a bal oldalról, 
magasan ívelt labdája pedig a felső 
kapufán csattant. Az 57. percben 
mintegy 30 méterre a csíki kaputól 
szabadrúgáshoz jutott a hazai gár-
da, a szabadrúgást a kapus (!) Caucă 
végezte el, de a sorfalba lőtte…

Nem sokkal később ismét szépí-
tett a hazai gárda, egy védemi hibát 
kihasználva Vlad Olteanu közelről 
duplázott (2–4). A folytatásban csak 
csíki gólhelyzeteket jegyezhettünk, 
de Hernando bombalövését, majd 
Jelena fejesét is szögletre mentette 
Caucă. A mérkőzés végét is teljesen 
uralta az FK, és újabb két gólt lőtt. A 
83. percben Jelena ugrott ki remekül 
a védők közül, és egyedül a kapus-
sal nem hibázott (2–5). A ráadásban 
pedig Dzsebari remekül indította 
Bărăbașt, aki mintegy 14 méterről 
a hosszú alsóba lőtte a labdát (2–6). 
A mérkőzés végén a brassói szurko-

lók megtapsolták csapatukat. Szép 
gesztus!

Labdarúgó Román Kupa, 4. 
forduló: Brassói SR Municipal–FK 
Csíkszereda 2–6 (1–3), gólszerzők 
Vlad Olteanu (34., 59.), illetve Jele-
na Richárd (22., 26., 83.), Kelemen 
Dávid (44.), Szufi an Dzsebari (48.), 
Marius Bărăbaș (90+1.). Brassói SR 
Municipal:  Bogdan Caucă – Gödri 
András, Răzvan Dragomir (Cor nel 
Sandu, 85.), Ioan Dobrean (Vlad 
Lupu, 85.), Raul Negotei, Cristian 
Burlacu, Andrei Mitu, Vlad Olteanu, 
Constantin Iordache, Ștefan Băchi-
san (Sergiu Șerban, 85.), Cenk Firat. 
Technikai igazgató:  Ioan Naghi, 
vezetőedző: Tiberiu Ghioane. FK 
Csíkszereda: Albert Hunor – Ta-
kács Rareș, Kelemen Dávid, Daniel 
Vereguț, Csürös Attila ( Bara Leven-
te, 86.), Casiadi–Bakó Soma (Marius 
Bărăbaș, 46.), Peter Gál–Andrezly, 
Rodrigo Hernando (Kovács Lóránt, 
78.), Petre Ivanovici, Marvin Schieb 
(Szufi an Dzsebari, 46.), Jelena Ri-
chárd (Rokas Krusnauskas, 89.). 
Vezetőedző: Valentin Suciu, másod-
edző Bajkó Barna.

Vége az FK rossz sorozatának
Négy góllal nyerte brassói kupameccsét a csíki futballcsapat

Măldărășanu dicsérte 
a Székelyudvarhelyi FC-t 

Drámai küzdelemben búcsúzott 
a labdarúgó Román Kupa 4. 
fordulójában a Székelyudvar-
helyi FC, kedden késő délután 
büntetőpárbajban maradt alul 
a 2. Liga élmezőnyéhez tartozó 
FC Hermannstadt együttesével 
szemben. Marius Măldărășanu, 
a nagyszebeniek edzője a mérkő-
zést követően elismerően nyilat-
kozott az udvarhelyi csapatról. 
„Tudtuk, hogy nehéz meccs vár 
ránk, és azt is, hogy Székelyud-
varhelynek nagyon jó csapata 
van. Csak gratulálni tudok nekik, 
hiszen nagyon magas szintű 
játékra voltak képesek. Nálunk 
sok változás volt az FK Csíksze-
reda elleni bajnoki meccs hez 
képest, bízom a fiúkban, így 
mindenkinek játéklehetőséget 
adtam. Nekünk is megvoltak a 
lehetőségeink, akár több góllal is 
nyerhettünk volna, ha berúgjuk a 
helyzeteinket az első félidőben. 
A meccset pedig el is veszíthet-
tük volna a második félidőben 
vagy a hosszabbításban. A 
szerencse végül velünk volt a 
tizenegyeseknél” – összegzett 
Măldărășanu. Az SZFC edzője, 
Mihai Ianc szerint kár a fiúk 
erőfeszítéséért, hiszen megérde-
melték volna a győzelmet. „Csak 
gratulálni tudok nekik, ahogy 
játszottak, ahogy betartották az 
utasításokat. Kihagytunk egy 
tizenegyest, volt két kapufánk, 
és büntetőpárbajban maradtunk 
alul, így íródik a történelem. 
Nagyon erős csapattal találkoz-
tunk, mindenben jobbak voltak, 
mint mi, de a nagy lehetőségek 
a mieink voltak. Szerdától már 
a Kézdivásárhely elleni mérkő-
zésre koncentrálunk” – mondta 
a szakember. Az SZFC a 3. Liga 
3. fordulójában, szombaton 17 
órakor a Kézdivásárhelyi SE ven-
dége lesz, míg a Hermannstadt a 
2. Liga 6. fordulójában, jövő ked-
den 17 órakor a Viitorul Pandurii 
Tg. Jiu otthonában játszik.Jelena Richárd. Az FK Csíkszereda új csatára három gólt szerzett Brassóban   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




