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A csoportból való továbblépés 
szempontjából fontos mérkő-

zés előtt áll a VSK Székelyudvar-
hely: a férfi  kézilabda A osztály 
hétvégi játéknapján a Segesvári 
VSK-hoz utazik.

Rendre parázs találkozókat ját-
szik ezen két együttes – amióta 
Udvarhely a másodosztályban sze-
repel –, többször harcban voltak a 
csoport elsőségért vagy a továbbjutá-
sért. Ezúttal is ez várható, ráadásul 
rajtuk kívül egy harmadik klub, a 

Fogarasi VSK is pályázik az első két 
hely valamelyikére (ami a rájátszás 
felsőházát jelenti).

Szombaton a Sipos Lóránt ál-
tal felkészített székelyföldiek a 
segesváriaknál vendégszerepel-
nek. A tréner elmondta, komolyan 
készülnek a meccsre: „Győzni 
szeretnénk, hogy ne kerüljünk lé-
péshátrányba, még akkor is, ha 
nem sorsdöntő ez a párharc. Még 
mindig vannak sérültjeink, de bi-
zakodva utazunk majd el Seges-

várra, reméljük, hogy elkísérnek 
bennünket a szurkolóink.”

Az előző játéknapokon a fogarasi-
ak vereséget szenvedtek a segesvári-
aktól, az udvarhelyiek pedig kikap-
tak Fogarason.

A Segesvár–Székelyudvarhely 
mérkőzést szombaton 18 órától ren-
dezik a Radu Voina Sportcsarnok-
ban, a tervek szerint a szakszövetség 
hivatalos oldalán, az frh.ro-n élőben 
lehet majd követhetni az eredmény 
alakulását. (Józsa Csongor)

Magyar bajnokságban indulnak a rókalányok
Történelmi mérföldkőhöz érkezett a gyergyószentmiklósi női jégko-
rong: a Fox Hockey csapata a magyarországi versenyrendszerben is 
bemutatkozik. Szombaton és vasárnap hazai pályán kezdik el az U25A 
bajnokság (második értékcsoport) küzdelmeit. A Fox Hockey első 
ellenfele a Rampage Woman’s Hockey nevű csapat, amely idén alakult 
a veszprémi és a székesfehérvári jégkorong-egyesület közös szervezé-
sében, a Dunántúlon működő jégkorongklubok együttműködésével. A 
Fox Hockey–Rampage WH mérkőzések szombaton 18, vasárnap 11 óra-
kor kezdődnek a gyergyószentmiklósi csarnokban. A bajnokságban 
még a MAC Budapest Marilyn, a KMH, a KSI és a Ferencváros szerepel, 
és az alapszakasz után az első négy jut tovább a középszakaszba. En-
nek sorrendje szerint derül ki, hogy kik játszanak a döntőben, illetve a 
bronzérmekért.

• RÖVIDEN 

Nem sorsdöntő, de fontos meccs előtt

• A labdarúgó-világbajnokság selejtezői miatt szünetel a küzdelem az 1. és a 2. 
Ligában, a harmadosztályban viszont ezen a hétvégén is játszanak. A nőknél a Vasas 
Femina és az FK Csíkszereda idegenben játszik, míg a teremlabdarúgó-bajnokságban 
kötelező győzelem vár a Futsal Klub Székelyudvarhelyre.

Z Á T Y I  T I B O R

A Székelyudvarhelyi FC a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK II.-
vel közösen vezeti a 3. Liga 

5-ös csoportját, mindkét csapatra 
komoly erőpróba vár a hétvégén.

Mihai Ianc, az udvarhelyiek edzője 
nehéz mérkőzésre számít szombaton 
14 órától a Brassói SR otthonában. 
„Az utóbbi fordulókban rendre pozitív 
eredményeket értek el a brassóiak, így 
magabiztosan várják a meccset. Népes 
szurkolótáboruk van, így biztosan jó 
hangulat fog uralkodni a stadionban. 
Mi is jó sorozatban vagyunk, Plopeni 
ellen is jól játszottunk. Brassóba pedig 
úgy utazunk el, ahogy a bajnokság 
többi meccsére, a maximumot akar-
juk elérni, be akarjuk gyűjteni a há-
rom pontot. Három játékosunk kisebb 
sérüléssel bajlódik, remélem, hogy a 
meccs kezdetéig felépülnek. Továbbra 
is az a véleményem, hogy a mi csopor-
tunk a legkiegyenlítettebb az összes 
közül, így minden szerzett pont sokat 
jelent majd a végelszámolásnál” – ve-
zette fel a szombati bajnokit az SZFC 
vezetőedzője.

Brassó jelenleg ötödik a tábláza-
ton, pontjai nagyját a legutóbbi há-
rom fordulóban gyűjtötte be, a CS Ble-
joi otthonában 2–1-re győzött, hazai 
pályán 1–0-ra verte a Kids Tâmpát, 
majd 2–2-t játszott Barcarozsnyón. A 
táblázatot jobb gólkülönbsége révén 
vezető Sepsi OSK II.-re az egyik leg-
nehezebb hazai bajnoki vár, pénte-
ken 15 órakor a 4. helyezett CS Blejoi-t 
fogadja. A zsinórban három vereség-
sorozatban álló Kézdivásárhelyi SE a 
vele azonos pontszámmal rendelkező 
Hermannstadt II.-t látja vendégül.

Labdarúgó 3. Liga, 7. forduló, 5. 
csoport: pénteken 15 órától Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK II. csapata–
CS Blejoi, Hermannstadt II.–Kézdi-
vásárhelyi SE; szombaton 14 órától 
Brassói SR Municipal–Székelyud-
varhelyi FC, 15 órától CSO Plopeni–
FC Pucioasa, Brassói Kids Tâmpa–
Barcarozsnyói Olimpic Cetate. 9-es 

csoport: pénteken 15 órától Kolozs-
vári Viitorul–Nyárádtői Unirea, Vaj-
dahunyadi SK–Szászrégeni Avântul, 
Kolozsvári Sănătatea–Marosújvár, 
Gyulafehérvári Unirea–Besztercei 
Gloria; szombaton 15 órától Kudzsiri 
Metalurgistul–Tordai Arieșul.

Ketten is utolérték Balánbányát

Pótolták a labdarúgó 4. Liga Har gita 
megyei csoportjának első forduló-
jából elhalasztott mérkőzéseket. 
Mindkét találkozón gólzáporos hazai 
győzelem született, a keresztúriak 
három-, a gyergyószentmiklósiak pe-
dig kilencgólos különbséggel nyerték 
meg szerdai találkozójukat. Mindkét 
győztes csapat beérte pontszámban 
az eddigi éllovas Balánbányai Bá-
nyászt, így hármas holtverseny ala-
kult ki az élen. Labdarúgó 4. Liga, 
Hargita megye, 1. forduló, pótolt 
mérkőzések: Székelykeresztúri 

Egyesülés–Székelyudvarhelyi Ro-
seal 4–1 (2–1), gólszerzők Fazakas 
Norbert (28.), Kerestély József (34.), 
Dézsi Csaba (52.) és Kovács Ákos (56.), 
illetve Zoltáni Róbert (37.); Gyergyó-
szentmiklósi VSK–Gyergyószár-
hegyi Bástya 10–1 (5–0), gólszerzők 
Tankó Levente (4.), Sándor Levente 
(7.), Andrei Țepeș (15., büntetőből), 
Bajkó Barna (22. és 80.), Nagy Zsolt 
(32.), Alin Covrig (56.), Czimbalmos 
Zalán (61.), Bernád Balázs (83.) és 
Paul Ungureanu (86.), illetve Len 
Kristóf (82.). A 6. fordulóban: szomba-
ton 16 órától Csicsói Ezüstfenyő–Szé-
kelykeresztúri Egyesülés, Székelyud-
varhelyi Roseal–Gyergyószárhegyi 
Bástya; vasárnap 13 órától Balánbá-
nyai Bányász–Agyagfalvi Lendület, 
15 órától Homoródalmási Homoród–
Gyergyószentmiklósi VSK, 16 órától 
Zetelaki Fenyő–Székelyudvarhelyi 
Golimpiákosz, Homoródszentmárto-
ni Reménység–Farkaslaki SE.

Városi rangadó Maros megyében

Rangadót rendeznek hétvégén a lab-
darúgó 4. Liga Maros megyei elitcso-
portjának 7. fordulójában: szomba-
ton 11 órától a Marosvásárhelyi SE és 
a Marosvásárhelyi ASA mérkőznek 
meg egymással. A két megyeszékhe-
lyi együttes eddig hibátlanul menetel 
és pontazonosággal áll az élen az 1-es 
csoportban. A házigazda Marosvá-
sárhelyi SE meccsenkénti tízes gól-
átlaggal rendelkezik, öt találkozón 
már 50 találatot szerzett, míg a ven-
dég ASA a mezőnyben egyedüliként 
még nem kapott gólt. Maros megyei 
labdarúgó 4. Liga, elitcsoport, 7. for-
duló: az 1-es csoportban szombaton 
11 órától Marosvásárhelyi SE–Ma-
rosvásárhelyi ASA, Nyárádszereda–
Ákosfalva, Marosoroszfalu–Erdő-
szentgyörgy, Szováta–Mezőrücs, a 
Marosszentgyörgyi Kinder szabadna-
pos; a 2-es csoportban szombaton 11 
órától Mezőszengyel–Búzásbesenyő, 
Kerelő–Radnóti SK, Marosludas–Di-
csőszentmártoni Viitorul, Marosvá-
sárhelyi Atletic–Marosvásárhelyi 
Academica Transilvania, a Nyárádtői 
Unirea II. szabadnapos. 

Pályán a Futsal Klub

Közel három hét szünet után játszik 
ismét bajnokit a Futsal Klub Székely-
udvarhely, a teremlabdarúgó 1. Liga 
5. fordulójában a sereghajtó Kolozs-
vári Clujanát fogadja szombaton 18 
órakor a városi sportcsarnokban. A 
kolozsváriak minden eddigi mecs-
csükön biztos áldozatok voltak, 
mindössze négy gólt rúgtak és 47-et 
kaptak.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 5. forduló: 
szombaton 18 órától Futsal Klub Szé-
kelyudvarhely–Kolozsvári Clujana; 
vasárnap 11 órától Luceafărul Buzău–
Dévai Autobergamo; kedden 18 órától 
Temesvári CFR–Galaci United. 2. Li-
ga, 2-es csoport, 3. forduló: vasárnap 
11 órától Korondi Junior–Gyergyói In-
ter, 13 órától Gyergyóremetei Kereszt-
hegy–Kézdivásárhelyi SE.

Idegenben kell helytállniuk

A női labdarúgó 1. Liga élmezőnyé-
ben található Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina zsinórban öt mecs-
cset nyert meg eddig, ám most sok-
kal nehezebb dolga lesz a pontok 
begyűjtésével, hiszen a mezőny 
egyik legjobb csapatához, a CSM 
Alexandriához látogat. A másod-
osztályban a 2-es szériát vezető FK 
Csíkszereda az ugyancsak feljutás-
ra pályázó Konstancai Selena ven-
dége lesz, míg a Vasas II. a Jászvá-
sári Navobit fogadja.

Női labdarúgó 1. Liga, 5. forduló: 
vasárnap 11 órától CSS Târgoviște–
Galaci Universitatea, Nagybányai 
Feminin–Kolozsvári Olimpia, Te-
mesvári Poli–Borgóprundi Heniu, 
Aradi Piros Security–Bukaresti Fair 
Play, CSM Alexandria–Székelyud-
varhelyi Vasas Femina, Banat Girls–
Marosvásárhelyi Ladies. 2. Liga, 1-es 
csoport: szombaton 11 órától Vasas 
Femina II.–Jászvásári Navobi; va-
sárnap 11 órától Bákói Măgura–Atle-
tic Club Onix, Konstancai Selena–FK 
Csíkszereda, 13 órától Activ Slobo-
zia–Románvásári Sárga Rókácskák.

Az alsóbb osztályokra fókuszálnak
Labdarúgó 3. Liga: Brassóban tartaná meg első helyét a Székelyudvarhelyi FC

Küzdelmes meccs vár az SZFC-re 
idegenben, ahol győznie kell, ha meg 
akarja tartani helyét a táblázat élén
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