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• Tanulni és tapasztalatot nyerni érkezett a 
franciaországi Angers városába az FK Csíkszere-
da U19-es csapata, de nem csak. Demény Nor-
bert vezetőedző szerint bármennyire lehetetlen-
nek is tűnhet, ők a győzelemre fognak játszani.

R É DA I AT T I L A , 
A nger s

M a este 7 órától az UEFA 
Youth League első körének 
visszavágóján az Angers 

stadionjában lép pályára az FK Csík-
szereda 19 évesnél �atalabbakból ál-
ló korosztályos csapata, s bár a csíki 
odavágón azért kijött a két csapat 
közti szintkülönbség, mégsem úgy 
állnak a feladathoz, hogy ne lenne 
keresnivalójuk a pályán. Az első 
mérkőzés tapasztalatait felhasznál-
va a maximumot próbálják majd 
kihozni a játékból, hogy ez mire lesz 
elég, még elválik, de a �úk a győ-
zelemre fognak hajtani, ez a sport 
szellemiségével összeegyeztethető 
egyedüli helyes hozzáállás, szögezte 
le a Székely Sportnak a Párizs és An-
gers közötti több mint négyórás au-
tóbuszos utazáson Demény Norbert 
vezetőedző.

„Csak ez lehet a célunk, akadé-
misták vagyunk, s a felnőtt csapat 
felé kacsingató játékosoknak sem 
mindegy, hogy mit tesznek le az 
asztalra, mielőtt a felnőtt keret tel-
jes jogú tagjai tudnak lenni. Nehéz 
a sorsunk az otthoni 0–2 után, de 
már érezhettük testközelből, hogy 
ők mit képviselnek, és így már más-

képp tudunk hozzáállni a mérkőzés-
hez. Akkor egy gyengébb félidővel 
indítottunk, de most remélem, egy 
fokozottabb ritmussal tudunk bele-
állni a mérkőzésbe, ami jobb ered-
ményhez segíthet minket” – fejtette 
ki a szakvezető. Demény rámutatott: 
az első mérkőzés a keret tagjainak 
komoly lecke volt, hiszen egy dolog 
elméletben tudni, hogy valaki meny-
nyire gyors és erős, és más dolog a 

saját bőrödön érezni azt a dinami-
kát, amit ez a francia csapat kép-
visel, ami a vezetőedző értékelése 
szerint mindenképpen a romániai 
bajnokság szintje fölött helyezkedik 
el. „Nekik minden hétvégén ebben 
a ritmusban kell játszaniuk egy sok-
kal erősebb bajnokságban, talán 
ez a legnagyobb előnyük hozzánk 
képest. Számukra ez a természetes, 
ami nekünk nem adatik meg. Ha ezt 
megpróbáljuk áthidalni, talán lesz 
esélyünk egy jobb eredményre, és 
persze nem ártana egy kis szerencse 
sem” – magyarázta Demény, hoz-
zátéve, azon lesznek, hogy a maxi-
mumnál is többet kihozzák maguk-
ból a pályán, és átlépjenek a saját 
árnyékukon.

Nagyon fogadkozott a mérkőzés 
előtt saját maga és csapattársai ne-
vében is Vereguț Dániel. A 18 éves 
hátvéd egy legalább ugyanolyan 
nehézségű mérkőzésre számít, mint 
amilyen Csíkszeredában volt. „Az 
Angers egy nagyon jó csapat, de mi 
azért jöttünk, hogy fordítsuk meg az 
eredményt és jussunk tovább. Való-
ban, az első mérkőzésen picit nehe-
zebben kezdtünk, nehezebben vet-
tük fel a ritmust velük, de a második 
félidőre belejöttünk, s felnőttünk az 
ő szintjükre” – fejtette ki a csapatka-
pitány. Szerinte igaz ugyan, hogy az 
Angers játékosai �zikailag és gondol-
kodásmódban is jobbak, erősebbek, 
gyorsabbak, gyorsabban reagálnak, 
de ez annak is köszönhető, hogy ők 

hétről hétre magasabb színvonalú 
mérkőzéseken játszanak. „Nekünk 
muszáj gólt rúgni, hisz 2–0-ra nyer-
tek Csíkszeredában, ezért úgy fogunk 
felállni a pályára, hogy támadni fo-
gunk, nekik fogunk menni az első 
perctől” – szögezte le a �atal játékos.

Az FK Csíkszereda 31 tagú kép-
viselete egy meglehetősen kimerítő, 
összesen több mint 16 órás utazás 
után hétfőn késő este érkezett meg 
Angers-be, ahol kedden egy köny-
nyebb, átmozgató edzéssel kezdték 
meg a ráhangolódást, majd este a 
szerdai mérkőzés helyszínén és idő-
pontjában, a Raymond Kopa Stadi-
onban hivatalos edzést tartottak. Az 
Angers elleni visszavágó ma este 7 
órakor kezdődik.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) közzétette a másodosztá-

lyú bajnokság következő két fordu-
lójának napokra és órákra lebontott 
programját. Székelyföld egyetlen 
másodosztályú csapata következő 
két októberi mérkőzését idegenben 
játssza, Valentin Suciu legénysége 
a következő két szombaton, mind-
két alkalommal délelőtt 11 órától a 
Bukaresti Metaloglobus (október 
23.), illetve a Dunărea Călăraşi (ok-
tóber 30.) vendége lesz. Labdarú-
gó 2. Liga, alapszakasz, 11. forduló 

(október 21–25.): holnap 19.30-tól 
Petrolul Ploiești–Bukaresti Steaua; 
pénteken 15.30-tól FC Buzău–Unirea 
Slobozia; szombaton 11 órától Buka-
resti Metaloglobus–FK Csíkszereda, 
Astra Giurgiu–Dunărea Călărași, 
Konstancai Unirea–Dacia Unirea 
Brăila, Jászvásári Poli–Viitorul Pan-
durii Tg. Jiu, 12.30-tól Nagyszebeni 
FC Hermannstadt–Sellenberki SK, 
15 órától Temesvári Poli–Temesvári 
Ripensia; vasárnap 12.30-tól Kolozs-
vári U–Dési Unirea; hétfőn 15.30-tól 
Concordia Chiajna–Brassói FC.

A 2. Liga, alapszakaszának ál-
lása: 1. Petrolul Ploiești 27 pont, 2. 
Kolozsvári U 24, 3. Chiajna 23, 4. FC 
Hermannstadt 22, 5. Steaua 21, 6. FC 
Buzău 20, 7. Metaloglobus 16, 8. Uni-
rea 04 Slobozia 15, 9. Sellenberk 14, 
10. Jászvásári Poli 12, 11. Dési Unirea 
12, 12. FK Csíkszereda 12, 13. Temes-
vári Poli 10, 14. Temesvári Ripensia 
10, 15. Viitorul Pandurii Tg. Jiu 10, 16. 
Brassói FC 9, 17. Konstancai Unirea 
4, 18. Călăraşi 3, 19. Dacia Unirea 
Brăila 2, 20. Astra Giurgiu –1. Az Ast-
ra csapatától 14 pont levonva. (D. L.)

16.00 Női kézilabda, román bajnokság: Nagydisznód–Vâlcea (TVR 2)
19.00 Férfi kosárlabda, BL: Darussafaka–Hapoel Holon (Look Sport 2)
19.30 Pályakerékpár, vb, Roubaix, Franciaország (Eurosport 1)
19.45 Férfi kézilabda, BL: Kiel–Szeged (Digi 3, Telekom 4, Look Sport 3)
19.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Barcelona–Dinamo Kijev 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport +)
19.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Salzburg–Wolfsburg 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Manchester Utd–Atalanta 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Benfica–Bayern 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Zenit–Juventus 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligája: Chelsea–Malmö 
           (Digi Sport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 2)

• 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 

Átlépne saját árnyékán az FK
UEFA Youth League: a csíkiak ma este játszanak az SCO Angers ellen

Két idegenbeli meccs vár az FK Csíkszeredára

Hosszú, kimerítő utazás után lendülnének 
formába Angers-ben az ifik
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