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• Néhány nappal 
korábban már eldőlt, 
hogy az elkövetkező 
időszakra Cristiano 
Bergodi veszi át a 
vezetőedzői munká-
val járó felelősséget 
a hazai élvonalban 
érdekelt Sepsi OSK 
labdarúgócsapatánál. 
Az olasz szakember 
megérkezett Sepsi-
szentgyörgyre, és a 
szombati bajnokin a 
piros-fehéreket már ő 
irányítja a kispadról.

S Á N TA I M R E

M ivel a székelyföldi együttes 
az új idény első részében 
elváráson alul teljesített, a 

háromszéki klub vezetősége úgy dön-
tött, megválnak korábbi edzőjüktől, 
és Leo Grozavu helyét Cristiano Ber-
godi veszi át a kispadon. Az új szak-
ember otthonosan mozog a román 
futball világában, hiszen a Sepsi 
OSK lesz a kilencedik csapat a hazai 
élvonalban, amelynek irányítását 
elvállalta. Legutóbb az Universitatea 
Craiova edzőjeként tevékenykedett, 
de megfordult még olyan élcsapatok-
nál is, mint az FCSB vagy a Kolozs-
vári CFR. Az OSK kispadján pedig 
szombaton az FC Voluntari ellen mu-
tatkozhat be, egy olyan együttes el-
len, amelynek korábban másfél évig 
volt vezetőedzője.

Az új szakvezetőt sajtótájékoz-
tatón mutatta be a klub vezetősége, 
Diószegi László tulajdonos pedig ki-

hangsúlyozta, olyan edzőt kerestek, 
aki már dolgozott hazai kluboknál 
és ismeri a román labdarúgást, ezért 
esett a választás Cristiano Bergodi 
személyére. „Pontokra van szüksé-
günk a bajnokságban, hogy vissza-
kapaszkodjunk a legjobb hat közé, 
ahol a helyünk van. Volt egy hetünk, 
hogy gondolkodjunk, és arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy Bergo-
di úr a megfelelő választás, teljes bi-
zalommal vagyunk iránta, hogy vele 
teljesíteni tudjuk a célkitűzésünket” 
– fogalmazott Diószegi László.

Az olasz szakember megköszönte 
a megelőlegezett bizalmat, és egy-
ben kiemelte, nem volt nehéz dön-
tést hoznia, sikerült nagyon hamar 
megegyezni a klub vezetőségével, 

örömmel fogadta el a felkérést. Cris-
tiano Bergodi továbbá elmondta, a 
klub és saját célkitűzése egyaránt 
az, hogy a csapatnak be kell jutnia 
a felsőházba, és szeretne mindjárt 
az első mérkőzésen győzelemmel 
bemutatkozni.

„Köszönöm a vezetőség bizalmát, 
és elmondhatom, szívesen jöttem 
vissza a román bajnokságba, ahol 
az elmúlt négy-öt évben, amíg itt 
dolgoztam, magam is láthattam, 
hogy ennél a klubnál komoly munka 
folyik, hiszen évente egy-egy lépés-
sel sikerült szintet lépniük. Az idén 
történt egy kis botlás, de még mindig 
van időnk fennebb kapaszkodni, és 
bár még ettől távol állunk, biztos va-
gyok abban, hogy egy ilyen, minden 

szempontból stabilan álló klubnál 
nem lehetetlen odaérni a felsőház-
ba. Olaszországból is követtem a 
csapatot, és úgy gondolom, Leo Gro-
zavu az elmúlt két évben nagyszerű 
munkát végzett. A játékosok nagy 
részét ismerem, ebben a keretben 
még nagy lehetőségek rejlenek, ezért 
bízom abban, hogy közösen jó mun-
kát fogunk végezni. Nem kell gyö-
keresen megváltoztatni mindent, 
nincs is idő erre, hiszen szombaton 
már bajnoki meccset játszunk, de 
nyilván én is hozom magammal az 
elképzeléseimet, az ötleteimet, ame-
lyeket igyekszem majd fokozatosan 
beépíteni a csapat játékába” – nyi-
latkozta Cristiano Bergodi, a szent-
györgyiek új vezetőedzője.

Hadnagy Attila, a Sepsi OSK 
igazgatója fontosnak tartotta meg-
köszönni Leo Grozavu munkáját, 
akinek távozásával a klub életében 
lezárult egy olyan korszak, melynek 
ideje alatt történelmet írtak azzal, 
hogy nemzetközi szinten is bemutat-
kozhattak. Megérett azonban az idő 
a változásra, és meglátása szerint 
Cristiano Bergodi személyében egy 
felkészült, tapasztalt szakembert 
bíztak meg a csapat irányításával, 
aki már bizonyított, és aki képes ki-
aknázni a jelenlegi játékoskeretben 
rejlő lehetőségeket.

Bergodival érkezik Luigi Ciar-
lantini másodedző és Ionel Colonel 
erőnléti edző, továbbá Ilyés Róbert 
és Kulcsár László is marad a stábban.

H atodik bajnokiját is megnyer-
te a Székelyudvarhelyi Vasas 

Femina a női labdarúgó 1. Ligában, 
vasárnap a CSM Alexandria vendé-
geként hátrányból fordítva 3–1-re 
győzött. A mérkőzés egyébként az 
5. fordulóhoz tartozott, a felnőtt és 
a korosztályos válogatottak selejte-
zői miatt borult a bajnokság prog-
ramja, hiszen a mezőny az azelőtti 
héten teljesítette a 6. játéknapot. A 
Vasas a CSM Alexandria otthoná-
ban a második félidő elején hát-
rányba került, ám a hajrá kiválóan 
sikerült, Kis Anita egyenlített, majd 
Mitri Rita duplázott. A Vasas még-
sem vezeti a pontvadászatot, mivel 
a Borgóprundi Heniu is egymás 
után aratja a győzelmeket, és jobb a 
gólkülönbsége a Beszterce-Naszód 
megyei csapatnak. Újabb szünet 
következik a bajnokságban, a Vasas 

október végén a Temesvári Poli ven-
dége lesz.

Női labdarúgó 1. Liga, alapsza-
kasz, 5. forduló: Temesvári Poli–
Borgóprundi Heniu 1–4, Aradi Piros 
Security–Bukaresti Fair Play Joc 
Cinstit 4–1, CSM Alexandria–Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina 1–3, 
CSS Târgoviște–Galaci Universitatea 
1–4. A Nagybányai Fotbal Feminin–
Kolozsvári U Olimpia és a Banat Girls
–Marosvásárhelyi Ladies mérkőzést 
elhalasztották.

Négyből négy az FK-nak

Negyedik bajnoki mérkőzését is 
megnyerte az FK Csíkszereda a 2. Li-
gában. Albu László edző tanítványai 
vasárnap 1–0-ra nyertek Konstancán 
a feljutásra pályázó Selena vendége-
iként, a győztes gólt Balázs Eszter 

szerezte a 71. percben. Mint a csíkiak 
szakvezetője, Albu László elmondta, 
nagyon nehéz meccs volt a tavaly 
még élvonalban szereplő konstancai 
csapattal szemben. „A mérkőzésen 
öt nagy gólhelyzetünk volt, de az 
ellenfélnek is több lehetősége volt 
betalálni, a kapusok nagyon jól véd-
tek, nálunk Salamon Szidónia több 
bravúrt bemutatott” – mondta Albu. 
A csíkiak négy forduló után százszá-
zalékos teljesítménnyel, kapott gól 
nélkül, 12 ponttal és 36–0-s gólkü-
lönbséggel vezetik csoportjukat. A 
következő fordulóban, vasárnap FK 
Csíkszereda–Székelyudvarhelyi Va-
sas Femina II. mérkőzés szerepel a 
programban, de ezt a szakszövetség 
– az udvarhelyiek korosztályos válo-
gatottakban való szereplése miatt – 
november 11-ére halasztotta.

Z. T.

Biró Sándor újra szenior sakkvilágbajnok
A görögországi Kréta szigeten a Fodele Beach szálló adott otthont október 
1–10. között az idei ACO szenior sakkvilágbajnokságnak, melyen 19 ország 
173 sakkozója hét értékcsoportban küzdött a világbajnoki érmekért. Szé-
kelyföldi sikerrel zárult a főcsoport: Biró Sándor nemzetközi mester nagy 
küzdelemben, fél pont előnnyel végzett az élen, és ACO szenior világbaj-
noki címet szerzett. A főcsoport díjazottjai: 1. Biró Sándor 5,5 pont (a 9 
lehetségesből), 2. Nigel E. Povah (Anglia) 5 pont, 3. Suad Osmanbegović 
(Szlovénia) 4 pont. A Marosvásárhelyi ISK edzője, Gál Imola Katalin a C cso-
portban játszott, és 5 pontot szerzett. A ditrói születésű Biró Sándor először 
2017-ben, Kosz szigetén szerzett ACO világbajnoki címet, majd 2018-ban a 
Krétán rendezett első ACO szenior világbajnokságot is megnyerte.

• R ÖV I D E N 

Nem hibáznak a női focisok

14.45 Sznúker, Északír Open, Belfast (Eurosport 1)
17.00 Labdarúgás, vb-selejtező: Kazahsztán–Finnország (Digi 1, Look Sport)
18.30 Labdarúgás, U21 Eb-selejtező: Magyarország–Németország (M4 Sport)
19.30 Férfi kosárlabda, BL: PAOK Szaloniki–Nymburg (Look Sport +)
21.45 Labdarúgás, vb-selejtező: Anglia–Magyarország (Digi 1, Look Sport+)
21.45 Labdarúgás, vb-selejtező: Portugália–Luxemburg (Digi 3, Look 3)
21.45 Labdarúgás, vb-selejtező: Albánia–Lengyelország (Digi 4, Look Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K A T E L E V Í Z I Ó B A N 

A felsőházat célozza meg az új edző
Bemutatták a Sepsi OSK-nál Cristiano Bergodit

Örömmel fogadta el a háromszékiek felkérését Cristiano Bergodi ▴  F O R R Á S: FAC E B O O K /S E P S I  OS K




