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• Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, 
Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön is 
fontos jégkorong-, illetve labdarúgó-mérkőzése-
ket rendeznek a hét második felében. A szerve-
zőket arról kérdeztük, hogy milyen feltételekkel 
és hányan lehetnek a lelátókon.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

I dőrendi sorrendben elsőként 
az FK Csíkszereda lép pályára, 
holnap, csütörtökön 17.30-kor a 

Jászvásári Poli együttesét fogadja a 
labdarúgó 2. Liga alapszakaszának 
10. fordulójában. Ráduly Róbert 
Kálmán, az FK Csíkszereda igazga-
tója elmondta, hogy jegyeket online 
a bilete.ro portálon, készpénzzel 
pedig a Csíki Mozi pénztárában le-
het vásárolni, egy belépő 15 lejbe 
kerül. „A jegyek helyhez kötöttek, 
és arra kérünk minden jegytulajdo-
nost, hogy ott foglaljon helyet, aho-
vá a jegye szól. A másik kérésünk 
az, hogy a nézőtéren mindenki 
viseljen szájmaszkot. Garantálom, 
hogy mindenkit, aki jegyet vásárol 
és védettséggel rendelkezik, be fo-

gunk engedni a stadionba” – nyi-
latkozta Ráduly.

Három Erste Liga-mérkőzésnek 
ad otthont ezen a hétén a csíksze-
redai Vákár Lajos Műjégpálya. A 
Sportklub csütörtökön a Ferencvá-
rost, pénteken a DVTK Jegesmedvék 
csapatát, vasárnap pedig Debrecen 
együttesét fogadja. A csíki klubnál 
Sprencz István felel a szervezésért. 
„A jégcsarnok esetében 2100 férő-
helyről beszélünk, és jelenleg 30%-
os kihasználtsággal kell számolni. 
Ez 700 nézőt jelent, de keddig nem 
kaptunk hivatalos átiratot a köz-
egészségügyi hatóságtól, illetve a 
csendőrségtől. Több száz bérletet 
adtunk el, a bérlettulajdonosok kö-
zül sokan külföldön élnek, szintén 
sok Székelyföldön kívül élő is vál-
tott bérletet, így csak a helyszínen, 
a mérkőzés előtt dől majd el, hogy 
hány nézőt engednek be az erre 

hivatott hatóságok. Jegyeket a mér-
kőzések előtt 3 órával a jégpálya 
pénztáránál lehet vásárolni, egy 
mérkőzésre a belépő 25 lejbe kerül” 
– mondta el Sprencz.

Belépés a gyergyói meccsekre

Gyergyószentmiklóson a fertőzött-
ség aránya továbbra is 3 ezrelék alatt 
van, így nem kellett szigorításokat 
bevezetni a GYHK mérkőzéseire az 
utóbbi hazai találkozókhoz képest. 
Tehát a DEAC, az FTC és a DVTK elle-
ni meccsekre a belépés oltási igazol-
vány, 72 óránál nem régebbi negatív 
PCR-teszt, 48 óránál nem régebbi ne-
gatív gyorsteszt felmutatása esetén 
lehetséges. A mérkőzésekre belépőt 
váltani a klub Stadion utcai székhá-
zában lehet naponta 9 és 15 óra kö-
zött, illetve a jégpálya pénztáránál, 
amely a mérkőzések kezdete előtt 
egy órával nyit. Az alapszakaszban a 
jegyek ára gyermekek, nők és nyug-
díjasok számára 15 lej, férfi aknak 
pedig 20 lej.

Udvarhelyen a meccs előtt 
árusítanak belépőket

A jelenlegi előírások szerint nagy-
jából százötven nézőt lehetne been-

gedni a sétatéri stadionba a pénteken 
15 órakor kezdődő Székelyudvarhe-
lyi FC–Brassói Kids Tâmpa bajnoki 
mérkőzésre a labdarúgó 3. Liga 8. 
fordulójában. „Sajnos nagyon ala-
csony az oltakozási kedv Székely-
udvarhelyen. Oltási papírral a lelátó 
mind az ötszáz helyét meg lehetne 
tölteni nézővel, ám így a férőhelyek 
harminc százalékára engedhetünk 
be szurkolókat pénteken” – mondta 
László Zsolt, a Székelyudvarhelyi FC 
csapatmenedzsere. A Kids Tâmpa el-
leni bajnoki mérkőzésre csak a hely-
színen lehet jegyet venni, a stadion 
sportszálló felőli bejáratánál lévő 
kassza pénteken 14.15-kor nyit.

Sepsi OSK: 30 százalékos 
kihasználtság az új stadionban 

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
szombaton 17 óra 30 perctől játssza 
első mérkőzését az új stadionban, 
ahol az FC Voluntari lesz a ven-
dége az 1. Liga alapszakaszának 
12. fordulójában. Hadnagy Attila 
sportigazgatótól megtudtuk, hogy 
a jelenlegi szabályozások szerint a 
stadion befogadóképességének 30 
százalékát lehet kihasználni, azaz 
megközelítőleg 2500 néző foglalhat 
helyet a lelátókon. A mérkőzésen 

azok vehetnek részt, akik legalább 
10 nappal előtte megkapták a koro-
navírus elleni mindkét oltásadagot, 
illetve 72 óránál nem régebbi negatív 
RT-PCR tesztet, vagy 48 óránál nem 
régebbi negatív gyorstesztet tudnak 
felmutatni. A mérkőzés előtt a hely-
színen lehetőség lesz gyorstesztet 
elvégeztetni. Ugyanakkor azok is 
beléphetnek, akik igazolni tudják, 
hogy átestek a fertőzésen, és az első 
pozitív teszteredmény óta legkeve-
sebb 15, legtöbb 180 nap telt el.

A háromszéki klub tegnaptól el-
kezdte árusítani a 2021–2022-es baj-
noki idény hazai mérkőzéseire szóló 
bérleteket, ezek ára a következő: 200 
lej (szurkolói bérlet), 400 lej (bronz 
bérlet), 600 lej (ezüst bérlet), 800 lej 
(arany bérlet), 1200 lej (VIP bérlet). 
A bérleteket személyesen a Sepsi 
OSK Aréna jegypénztárában lehet 
megvásárolni ma 10–13, illetve 15–17 
óra között. Fontos információ, hogy 
amennyiben a járványügyi helyzet 
miatt a jövőben ismét nézők nélkül 
kell mérkőzéseket rendezni, a bérlet 
értékét nem áll módjukban visszafi -
zetni. A mérkőzésre jegyeket péntek-
től lehet vásárolni, ugyancsak az új 
stadion jegypénztáránál, ezek árait 
a későbbiekben közlik a klub közös-
ségi oldalán.

Ú jabb mérkőzéseket rendeztek 
a hétvégén a teremlabdarúgó 

másodosztályban, a székely csoport-
ban ismét sok gólt láthattak a nézők, 
a két találkozón 22 találat esett. Te-
remlabdarúgó 2. Liga, székely 
csoport, 3. forduló: Korondi Ju-
nior–Gyergyószentmiklósi In-
ter Gyergyó 6–8  (2–3), gólszerzők 

Boda Krisztián és Balázs Krisztián 
2–2, Jakabfi  Barna, Tamás Attila, il-
letve Tankó Hunor 3, Andrei Țepeș 
és Nagy Zsolt 2–2, Petrică Hofman; 
Gyergyóremetei Kereszthegy–Kézdi-
vásárhelyi SE 3–5 (1–2), gólszerzők 
Gabriel Doltea 2 és Gazda (öngól), 
illetve Szőcs László és Albu Norbert 
2–2 és Gajdó Tamás. 

Az állás: 1. Kézdivásárhelyi SE 
9 pont, 2. Remetei Kereszthegy 4 
(12–11), 3. Inter Gyergyó 4 (15–18), 4. 
Korond 0.

A következő forduló (október 16.) 
programja: Kézdivásárhely–Remete 
és Inter Gyergyó–Korond.

Gergely Imre

14.45 Sznúker, Északír Open, Belfast (Eurosport 1)
15.35 Kerékpározás, velencei körverseny, Olaszország (Eurosport 2)
19.00 Férfi kosárlabda, Európa Kupa: Nagyvárad–Legia Varsó (Digi 3)
19.30 Férfi kosárlabda, BL: Igokea–Galatasaray (Look Sport+)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Aalborg–Breszt (Digi Sport 2)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Kiel–Zagreb (Digi 4, Telekom 2, Look Sport)
21.00 Tenisz, WTA-torna, Indian Wells (Digi Sport 2)
21.00 Tenisz, ATP-torna, Indian Wells (Eurosport 2)
21.30 Férfi kosárlabda, BL: Tenerife–Sassari (Look Sport +)
21.45 Férfi kézilabda, BL: Kielce–Flensburg (Digi 2, Telekom 1, Look Sport)
21.45 Férfi kézilabda, BL: Vardar–Montpellier (Digi 4, Telekom Sport 3)
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Gólgazdag mérkőzések a futsal 2. Ligában

Hányan mehetnek meccsekre?
A koronavírus-járvány miatt sehol sem lehet telt ház

Sajnos nem lehet telt ház a Vákár Lajos Műjégpályán a Sportklub–Ferencváros rangadón ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA 




