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Pragmatikus játék, sima siker
2. Liga: magabiztos győzelmével már tizedik az FK Csíkszereda
• A helyzeteit nagyon jól kihasználó FK Csíkszereda magabiztosan tar-

totta otthon a pontokat tegnap este, a labdarúgó 2. Liga 10. fordulójának
nyitómeccsén a piros-feketék 3–1-re verték az előző szezonban még élvonalbeli Jászvásári Polit.
ZÁTYI TIBOR

A

z első félidőben veszélyesen
játszottak a vendégek, a gólokat viszont a csíkiak szerezték: a játékrész közepén Jelena lőtt
közelről a hálóba, majd Csürös fejjel
volt eredményes. A Poli többször is
veszélyeztette Gyenge kapuját, ám a
fi atal hálóőr magabiztosan hárított.
A szünetet követően a moldvaiak keresték a szépítést, az újabb gólt ismét
az FK szerezte, az 57. percben Gergely
is betalált. A különbség még nagyobb
is lehetett volna, ám Apró kihagyta
ziccerét, majd a Poli a hosszabbítás
kezdetén szépített. A csíkiak győzelmükkel feljöttek a 10. helyre, pontszámban utolérték a jászvásáriakat.
Labdarúgó 2. Liga, alapszakasz, 10. forduló: FK Csíkszereda–
Jászvásári Poli 3–1 (2–0), gólszerzők
Jelena (23.), Csürös (26.), Gergely (57.),
illetve Deretti (90+1.). FK: Gyenge –
Takács, Kelemen, Gergely, Bor (Apró,
73.), Csürös, Kovács (Szondi, 86.),
Dzsebari (Bara, 83.), Gál-Andrezly,
Schieb (Ivanovici, 73.), Jelena (Mészáros, 86.). További program: pénteken 17.30-tól Ripensia–Kolozsvári
U; szombaton 11 órától Călărași–Metaloglobus, Viitorul Pandurii–Konstanca, Brăila–Buzău, Slobozia–Te-

mesvári Poli, Sellenberk–Chiajna, 15
órától Steaua–Astra; vasárnap 12.30tól Brassó–Petrolul; hétfőn 15.30-tól
Dés–Hermannstadt.

Első meccs az új stadionban
A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szombaton 17.30-tól játssza első mérkőzését
az új stadionban, ahol az FC Voluntari
lesz a vendége az 1. Liga alapszakaszának 12. fordulójában. A jelenlegi

szabályok szerint a stadion befogadóképességének 30 százalékát lehet kihasználni, azaz megközelítőleg 2500
néző foglalhat helyet a lelátókon.
A harmadosztályban a többi
székely csapat is hazai pályán játszik, pénteken 15 órakor az 5-ös csoport éllovasa, az SZFC a sereghajtó
Brassói Kids Tâmpát fogadja, míg a
Sepsi OSK II. a Hermannstadt II.-t, a
Kézdivásárhelyi SE pedig szombaton
lép pályára a CSO Plopeni ellen.

1. Liga, 12. forduló: pénteken
20.30-tól Gaz Metan–Dinamo; szombaton 17.30-tól Sepsi OSK–Voluntari,
20.30-tól FCSB–Mioveni; vasárnap
15 órától Argeș–Farul, 17.40-től
UTA–U Craiova 1948, 20.30-tól Rapid–CFR; hétfőn 17.30-tól Boto șani–
Chindia, 20.30-tól Universitatea
Craiova–Clinceni.
3. Liga, 5-ös csoport, 8. forduló:
pénteken 15 órától SZFC–Kids Tâmpa, Sepsi OSK II.–Hermannstadt
II.; szombaton 15 órától Blejoi–Barcarozsnyó, Pucioasa–Brassói SR,
KSE–Plopeni. 9-es csoport, 8. forduló:
pénteken 15 órától Torda–Beszterce,
Szászrégen–Kolozsvári
Sănătatea,
Nyárádtő–Vajdahunyad; szombaton

Csürös találata előtti pillanat.
Az FK negyedik sikerét aratta
a bajnokságban

▾ FOTÓ: PINTI ATTILA

• RÖVIDEN
Teniszverseny volt Csíkszeredában
Idén ősszel is megrendezték Csíkszeredában a hagyományos, Szatmári
Kupával díjazott amatőr teniszversenyt. Eredmények, férfiak, 50 éven
felüliek: 1. Szatmári Zsolt (Csíkszereda), 2. Lajos Sándor (Székelyudvarhely), 3. Nagy Lóránt (Csík). Páros: 1. Berekméri András/ifj. Berekméri
András (Csíkszereda), 2. Szatmári Bendegúz/Szatmári Zsolt (Csíkszereda), 3. Petroczki Dorka/Csiszer Csaba (Székelyudvarhely).

Hazai meccset játszik a VSK Udvarhely
Ezen a hétvégén az ötödik fordulót rendezik a férfi kézilabda A osztályban. A D csoportban a VSK Székelyudvarhely a városi sportcsarnokban lép pályára, a Tordai Potaissa fiókcsapatát látja vendégül. Az
összecsapást pénteken 17 óra 30 perctől rendezik, az érvényben lévő
járványügyi szabályozások alapján a sportlétesítmény 30 százalékos
kihasználtságával kell számolni.

15 órától Marosújvár–Gyulafehérvár,
Kudzsir–Kolozsvári Viitorul.

Hat udvarhelyszéki csapat
a negyeddöntőben
Lejátszották a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának első
fordulóját. A legjobb nyolc közé hat
udvarhelyszéki és két gyergyószéki
együttes jutott tovább.
Román Kupa, Hargita megyei
szakasz, 1. forduló: Homoródalmás–
Csicsó 2–1, Székelykeresztúr–Agyagfalva 5–1, Gyergyószárhegy–Balánbánya 1–1 – hosszabbítás után 5–1,
Homoródszentmárton–Roseal 1–3,
Parajd–Farkaslaka 0–3 (játék nélkül), Felsőboldogfalva–Zetelaka 3–0
(játék nélkül).
4. Liga, Hargita megye, 7. forduló:
szombaton 11 órától Roseal–Csicsó,
16 órától Farkaslaka–Homoródalmás, Szárhegy–Balánbánya; vasárnap 16 órától Agyagfalva–Zetelaka,
17 órától Gyergyói VSK–Keresztúr;
október 28-án 16 órától Golimpiákosz–Homoródszentmárton.
4. Liga, Maros megye, elitcsoport, 8. forduló: az 1-es csoportban
szombaton 11 órától Erdőszentgyörgy–Szováta, Marosvásárhelyi
ASA–Marosoroszfalu, Ákosfalva–
Marosvásárhelyi SE, Marosszentgyörgyi
Kinder–Nyárádszereda,
Mezőrücs szabadnapos; a 2-es csoportban szombaton 11 órától Dicsőszentmárton–Marosvásárhelyi Atletic, Búzásbesenyő–Kerelő, Nyárádtő
II.–Mezőszengyel, szerdán 16.30-tól
Radnót–Marosludas.

Különleges eseményekre készülnek

V

ilágszínvonalú feltételek állnak majd a bokszolók rendelkezésére az október 22-én, pénteken
15 órától átadandó Erdélyi Godako
Ökölvívó Sportközpontban, ahol a
remények szerint olimpiai és más
világversenyek bajnokai nőnek majd
fel. A létesítmény Magyarország Kormányának támogatásával épült fel.
2020 nyarán volt az alapkőletétel, és
idén áprilisban már be is fejeződtek a
munkálatok, azóta pedig beszerezték
a szükséges felszereléseket, eszközöket is. Az eredeti tervek szerint júliusban lett volna az avatóünnepség,

de ezt az Erdélyi Godako Ökölvívó
Sportklub zsúfolt versenyprogramja miatt erre az októberi időpontra
halasztották. A sportközpont ugyan
elsősorban az ökölvívást szolgálja, de
adottságait, felszereltségét igénybe
vehetik majd más sportágak művelői
is. Az avatóünnepségen jelen lesznek mindazok, akik hozzájárultak a
létesítmény megvalósulásához, de a
magyar sport több neves személyiségét is várják. Az esemény nyilvános,
minden sportkedvelőt szívesen látnak, és több bemutató jellegű ökölvívó-mérkőzésre is sor kerül majd.

Országos bajnokság
házigazdái lesznek
November 2. és 7. között Gyergyószentmiklós ad otthont az U14-es
korosztály romániai országos bajnokságának. Ezt egyelőre nem az
új sportközpontban, hanem a Basilides Tibor Sportcsarnokban rendezik meg, több mint 300 részvevőre
számítanak. A versenyen az Erdélyi
Godako Ökölvívó Sportklub tíz sportolóval indul, öten közülük éremesélyesek.
Gergely Imre

