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• Az FK Csíkszereda elveszítette a hazai odavágót a labdarúgó UEFA Ifjú-
sági Liga első fordulójában. A francia Angers az első félidőben egy szög-
let, a másodikban pedig szabadrúgás után talált be a székelyföldiek kapu-
jába, így favoritstátuszát igazolva nagy lépést tett a továbbjutás felé.

S Z É K E LY HON- Ö S S Z E Á L L Í TÁ S

T elt ház előtt rendezték meg 
szerdán este az FK Csíksze-
reda–Angers összecsapást, 

az U19-es székelyföldi bajnokcsapat 
saját szurkolói előtt mutatkozott be 
az UEFA Ifj úsági Ligában, amely 
gyakorlatilag a korosztályos együt-
teseknek szervezett Bajnokok Ligá-
ja. Arról gyorsan meggyőződhet-
tünk, hogy az Angers más szintet 
képvisel, mint amihez az FK a hazai 
elitligában szokott. Az atletikus 
vendégek gyorsan magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést, letáma-
dásuk és magasan feltolt védelmük 
igencsak megnehezítette a hazai 
együttes dolgát, a 16. percben Pay-
raudeau még a keresztlécet találta 
el, de az ezt követő sarokrúgásnál 
a csapatkapitány Kevin Boma fejjel 
a kapuba csúsztatta a labdát (0–1). 
Az FK az első 45 percben kapura lö-
vésig sem jutott, a második félidő-
ben azonban többet támadtak, és 
helyzetük is volt. A hazaiak jóval 
több kockázatot vállaltak a mér-
kőzés utolsó részében, nagy terü-
leteket kínáltak fel az ellenfélnek. 
A 80. percben Szondi Botond csak 
szabálytalanul tudta megállítani 
Noah Nadjét. A csíki középpályás 
megkapta a második sárga lapot, 
így kiállították. A szabadrúgást 
Payraudeau a kapufára bombázta. 
Az FK játékosai emberhátrányban 
is tovább harcoltak, de újabb gólt a 
vendégek szereztek: a 90. percben 
egy szabadrúgásból betekert labda 
a középhátvéd Gergely fejéről – egy 
szerencsétlen mozdulattal – a hazai 
kapuban kötött ki. A favorit Angers 
2–0-ra nyert Csíkszeredában, a 
franciaországi visszavágót három 
hét múlva, október 20-án rendezik.

UEFA Youth League, 1. forduló: 

FK Csíkszereda–Angers SCO 0–2

(0–1), gólszerzők Boma (17.), Ger-
gely (90., öngól). FK: Albert Hunor 
– Marius Barabas, Gergely Botond, 
Vereguț Dániel, Bujdosó Szilárd, 
Casiadi-Bakó Soma, Szondi Botond, 
Csala Róbert, Omar El Sawy (Szabó 
70.), Finna László (Bíró, a szünet-
ben), Kecskés Dávid (Sándor, a szü-
netben, majd Ketesdi 84.). Vezető-
edző: Demény Norbert. Angers: Theo 
Borne – Alpha Camara, Kevin Boma, 
Yacine Gaya, Loic Breton, Lois Mar-
tins (Grange 73.), Walim Lgharbi, 
Waniss Taibi (Simon De Fantis 78.), 
Leny Payraudeau (Elkit 90+3.), Noah 

Nadje (Tremblay 90+3.), Noah Ndeke 
(Pruneiras 90+3.). Vezetőedző: Ab-
delaziz Bouhazama.

Mestermérleg

Demény Norbert, az FK Csíkszere-
da vezetőedzője: „Nagyszerű érzés 
volt ezeket a pillanatokat megélni, 
de a sportban mindig a végered-
mény számít. Nagyon sajnálom, 
hogy nem tudtuk megajándékozni 
nagyszerű közönségünket egy győ-
zelemmel vagy egy jobb eredmény-
nyel. Örvendetes, hogy a második 

félidőben helyenként taktikailag 
és technikailag is fel tudtunk emel-
kedni ellenfelünk szintjére, sőt még 
überelni is tudtunk időnként. A mi 
csapatunknál számított, érződött, 
hogy a felnőtt csapattal készülő 
játékosoknak nincs elég mérkőzés-
percük, talán kevés volt a 3–4 napi 
közös edzés ahhoz, hogy újra össze-
kovácsolódjon a csapat. De ahogy 
teltek a percek, főleg a második já-
tékrészben, a fi úk fel tudták venni a 
ritmust, jobban érezték a játékot, a 

második félidőben ez látható is volt. 
Volt egy lélektani pillanata a mér-
kőzésnek, amikor 0–1-nél egyen-
líthettünk volna, Barabás lövése 
kevéssel ment mellé. Nehéz felérni 
az ő szintjükre, de a mai mérkőzés 
azt is sugallta, hogy van keresniva-
lónk. Egy megismert ellenfél ellen 
más lesz játszani. Eddig a fi úk csak 
felvételről látták az ellenfelet. Most 
testközelben is érezhették, hogy 
milyen szinten játszanak a futball 
világélvonalába tartozó csapatok.”

Abdelaziz Bouhazama, az An-
gers vezetőedzője a mérkőzés után 
elmondta, hogy a sporton és az 
eredményen túl fontos az egymás 
iránti tisztelet, hisz bár a futballban 
nem vagyunk egyformák, minden-
kinek jár a tisztelet, ezért hallgat-
ták felállva, tisztelettel a mérkőzés 
végén a székely himnuszt. „Az első 
félidőben teljesen uraltuk a mérkő-
zést, akár több góllal is vezethet-
tünk volna, de remélem, elég lesz 
ez az előny a visszavágóra. Beval-
lom, Demény Norberték megleptek 
minket a második félidőre. Egyéb-
ként az FK szakvezetése taktika-
ilag az egész mérkőzésre nagyon 
jól felállította csapatát. A második 
félidőben kiegyensúlyozottabb lett 
a játék, tetszett a hazai játékosok 
mentalitása, hozzáállása. Érdekes 
csapat az FK Csíkszereda, tetszik a 
játékfi lozófi ájuk. Büszke srácok az 
itteniek, azt tapasztaltam, hogy bár 
nagy különbség van a két ország 
futballja között, ők szívvel-lélekkel 
játszottak, és a sportban ez nagyon 
fontos” – nyilatkozta Bouhazama.

A címvédő Chelsea 1–0-ra kika-
pott a Juventus otthonában 

a labdarúgó Bajnokok Ligája cso-
portkörének második fordulójá-
ban, szerdán este. Az FC Barcelona 
már a 3. percben hátrányba került 
a Benfi ca otthonában, és a folyta-
tásban is a portugálok akarata ér-
vényesült, így a katalánok – akik 
emberhátrányban fejezték be az 
összecsapást – pont nélkül állnak 
két fordulót követően 0–6-os gól-
különbséggel. A szerdai nyolc talál-
kozón hét hazai győzelem született, 
csak a Sevilla tudott pontot szerez-
ni vendégként. 

Bajnokok Ligája csoportkör, 
2. forduló.

E csoport: Bayern München (né-
met)–Dinamo Kijev (ukrán) 5–0 
(2–0), Benfi ca (portugál)–FC Barce-
lona (spanyol) 3–0 (1–0). Az állás: 1. 
Bayern München 6 pont, 2. Benfi ca 
4, 3. Dinamo Kijev 1, 4. Barcelona 0.

F csoport: Manchester United 
(angol)–Villarreal (spanyol) 2–1 
(0–0), Atalanta (olasz)–Young Boys 
(svájci) 1–0 (0–0). Az állás: 1. Ata-
lanta 4 pont, 2. Manchester United 3 
(3–3), 3. Young Boys 3 (2–2), 4. Vil-
larreal 1.

G csoport: Salzburg (osztrák)–
Lille OSC (francia) 2–1 (1–0), VfL 
Wolfsburg (német)–Sevilla (spanyol) 
1–1 (0–0). Az állás: 1. Salzburg 4 
pont, 2. Sevilla 2 (2–2), 3. Wolfsburg 
2 (1–1), 4. Lille 1.

H csoport: Juventus (olasz)–
Chelsea (angol) 1–0 (0–0), Zenit 
(orosz)–Malmö FF (svéd) 4–0 (1–0. 
Az állás: 1. Juventus 6 pont, 2. Zenit 3 
(4–1), 3. Chelsea 3 (1–1), 4. Malmö 0.

A csoportok első két helyezettje 
a nyolcaddöntőbe kerül, a harma-
dikok átkerülnek az Európa-ligába, 
ahol a nyolcaddöntőbe jutásért ját-
szanak majd. (D. L.)

Fölényesen nyert a Sirius
A Sirius KK az idegenbeli visszavágót is megnyerte a Botoșani ellen a női 

kosárlabda Román Kupa első körében, a marosvásárhelyiek kettős győ-

zelemmel jutottak be a kupasorozat legjobb nyolc együttese közé. Ezzel 

csatlakozott a játék nélkül negyeddöntős Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC 

és a Szatmárnémeti VSK (az előző szezon két döntőse), illetve a CSM Ale-

xandria (ellenfele, a Gyulafehérvári CSU visszalépett), továbbá az első 

körből még továbbjutó Brassói Olimpia, CSM Târgoviște, Aradi FCC Bas-

chet és a Konstancai Phoenix vagy a Kolozsvári U mellé. Női kosárlabda, 

Román Kupa, 1. forduló, visszavágó: Triumf Botoșani–Marosvásárhelyi 

Sirius KK 50:82 (11:8, 12:21, 14:34, 13:19). A vásárhelyiek pontszerzői: 

Dalishia Griffin 23, Ruth Sherill 19, Ruxandra Chiș 12 (2), Tanita Allen 9 

(2), Czimbalmos Tímea 8, Sólyom Sára 6, Cristina Badi 5. Játszott még: 

Rebecca Lipovan és Sorana Anca. Edző: Carmin Popa. Hétvégén a maros-

vásárhelyi teremtornával elkezdődik az élvonalbeli bajnokság, szomba-

ton a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC a Botoșani ellen játszik, a Sirius KK a 

Târgoviștét fogadja, a Kézdivásárhelyi SE pedig szabadnapos.

• R ÖV I D E N 

Csúnya vereséget szenvedett a Barcelona

Ízelítőt kaptak a francia futballból
Pontrúgások utáni gólokkal győzött az Angers Csíkszeredában

Kétgólos előnyt szerzett az MTK

Az MTK Budapest 3–1-re legyőzte a Sparta Praha együttesét a labdarúgó 

Ifjúsági Liga első fordulójának első mérkőzésén. A párharc visszavágóját 

október 20-án rendezik, a továbbjutóra a német Köln és a belga Genk 

párharcának győztese vár novemberben.

Dávid és Góliát közötti harcnak 

indult a csíki mérkőzés, de végül 

a franciák csak két góllal nyertek 
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