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Az FK Bukarestben, az SZFC Barcarozsnyón, a Sepsi OSK Kolozsváron játszik
• Nehéz kiszállások várnak a székelyföldi csapatokra a labdarúgó-bajnokságokban: szombaton a másodosztályban az FK Csíkszereda a Bukaresti
Metaloglobushoz látogat, a 3. Ligában pedig a Székelyudvarhelyi FC a jó
sorozatban lévő Barcarozsnyó otthonában játszik. Hétfőn az élvonalban a
Sepsi OSK a címvédő Kolozsvári CFR vendége lesz.
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2. Ligában a felsőházi rájátszással kacérkodó Bukaresti
Metaloglobus vendége lesz
szombaton 11 órakor az FK Csíkszereda, a fővárosiak épp a vonal alatt
vannak. A Valentin Suciu által irányított csíki piros-feketék a nagyon
rossz szezonrajtot követően rátértek
a győzelem útjára, legutóbbi öt mecscsükön tizenkét pontot szereztek, és
feljöttek a 12. helyre. A Metaloglobus
hullámzóan teljesít, az elmúlt fordulókban két-két vereség és győzelem
a mérlege. A csíkiaknak mindenképpen pontokra van szükségük, hogy
tovább zárkózzanak, főleg mert a
fordulóban az élmezőnyből többen is
egymás ellen játszanak.
A harmadosztályos csoportját
jobb gólkülönbségének köszönhetően vezető Székelyudvarhelyi FC-re
is nagyon nehéz kiszállás vár, szombaton 15 órakor a rossz szezonrajtot
követően magára találó Barcarozs-

nyóhoz látogat. Az Olimpic Cetate három fordulót követően mindössze egy
pontot szerzett, ám az azóta lejátszott
mérkőzésein komoly gyűjtögetésbe
kezdett és feljött a táblázat negyedik
helyére. Az SZFC-nek ahhoz, hogy
megtartsa első helyét, mindenkép-

pen újabb sikerre van szüksége, mivel üldözőire, a Sepsi OSK II.-re és az
FC Pucioasára papíron könnyű találkozó vár.
Az élvonalban az edzőváltáson átesett Sepsi OSK-ra a szezon egyik legnehezebb kiszállása vár, hétfőn este

a címvédő, a bajnokságot magabiztosan vezető Kolozsvári CFR-rel játszik.
Labdarúgó 1. Liga, 13. forduló:
pénteken 17.30-tól U Craiova 1948–Gaz
Metan, 20.30-tól Târgoviște–Universitatea Craiova; szombaton 15 órától
Voluntari–Argeș, 17.30-tól Mioveni–
Botoșani, 20.30-tól Dinamo–Rapid;
vasárnap 20.30-tól Farul–FCSB; hétfőn 17.30-tól Clinceni–UTA, 20.30-tól
CFR–Sepsi OSK. 2. Liga, 11. forduló:
pénteken 15.30-tól Buzău–Slobozia;
szombaton 11 órától Metaloglobus–FK
Csíkszereda, Astra–Călărași, Konstancai Unirea–Brăila, Jászvásár–Vi-

Edzésben az SZFC. Mihai Ianc
tanítványai vezetik csoportjukat
a harmadosztályban
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• RÖVIDEN
Otthon játszik a VSK Udvarhely
Ma 18 órakor a városi sportcsarnokban lép pályára a VSK Székelyudvarhely a férfi kézilabda másodosztály hatodik játéknapján: a táblázaton harmadik székelyföldi együttes a Nagybányai Minaur fiókcsapatát
fogadja. A jelenleg érvényben lévő szabályok értelmében a pénteken
18 órakor kezdődő találkozón csak a zöldigazolvánnyal rendelkező
szurkolók léphetnek be a sportlétesítménybe.

Galacra utazik a GYHK
Fontos mérkőzések várnak a Gyergyói Hoki Klubra ezen a hétvégén is:
a piros-fehérek Galacon játszanak romániai bajnokikat. Nem nagyon
lehet tudni, hogy milyen formában vannak a galaciak, hiszen ebben a
szezonban semmilyen mérkőzést nem játszottak még. A Romániai Jégkorong-szövetség (FRHG) hivatalos adatbázisában nem található meg
a Galaci CSM játékosnévsora, de a klub Facebook-oldalán olvasható
legutóbbi ezzel kapcsolatos bejegyzés szerint nagyjából hasonló a keretük, mint amilyen a múlt évben volt. A két galaci mérkőzés pénteken
és szombaton 18.30-kor kezdődik, és élőben lesz követhető a házigazda klub YouTube-csatornáján.

itorul Pandurii, 12.30-tól Hermannstadt–Sellenberk, 15 órától Temesvári
Poli–Ripensia; vasárnap 12.30-tól U–
Dés; hétfőn 15.30-tól Chiajna–Brassó.
A Petrolul–Steaua mérkőzés lapzárta
után ért véget. 3. Liga, 5-ös csoport, 9. forduló: pénteken 15 órától
Hermannstadt II.–Blejoi; szombaton
14 órától Brassói SR–KSE, 15 órától
Plopeni–Sepsi OSK II., Kids Tâmpa–
Pucioasa, Barcarozsnyó–SZFC. 9-es
csoport, 9. forduló: pénteken 15 órától
Kolozsvári Viitorul–Torda, Kolozsvári
Sănătatea–Nyárádtő; szombaton 15
órától Vajdahunyad–Kudzsir, Gyulafehérvár–Szászrégen, Beszterce–Marosújvár. 4. Liga, Hargita megye, 8.
forduló: szombaton 14 órától Csicsó–
Gyergyói VSK, Balánbánya–Roseal;
vasárnap 15 órától Almás–Golimpiákosz, 16 órától Keresztúr–Farkaslaka,
Homoródszentmárton–Agyagfalva;
november 3-án 15 órától Zetelaka–
Bástya. 4. Liga, Maros megye, 9.
forduló, 1-es csoport: szombaton
11 órától MSE–Kinder, Szováta–ASA,
Marosoroszfalu–Ákosfalva,
Mezőrücs–Erdőszentgyörgy; 2-es csoport:
szombaton 11 órától Atletic–Radnót,
Marosludas–Búzásbesenyő, Kerelő–
Nyárádtő II., Academica Transilvania–Dicsőszentmárton. Női 2. Liga,
1-es csoport, 6. forduló: vasárnap
11 órától Selena–Nicu Gane, Vasas
Femina II.–Atletic Club, Slobozia–FK
Csíkszereda, Románvásár–Jászvásár.

A BL-indulót fogadja az FK Udvarhely
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bajnokság
alapszakaszának
egyik fontos mérkőzésén egy
góllal alulmaradt az FK Székelyudvarhely, a hét végén újabb nehéz
párharc elé néz a teremlabdarúgó 1.
Liga hetedik fordulójában, a Galaci Unitedot látja vendégül. A Duna-partiaknak ez lesz a főpróbájuk
a Bajnokok Ligája csoportköre előtt.

Az FK Székelyudvarhely tökéletesen indította az idei kiírást, négy
megnyert párharcot követően az
utóbbi fordulóban öldöklő küzdelemben 7–6 arányban maradt alul
a Dévai Autobergamo otthonában.
Ezúttal a listavezető galaciak ellen
javíthatnak, akik pontegyenlőséggel
állnak a dévaiakkal a rangsor élén.

Az FK–United mérkőzést szombaton 18 órától a városi sportcsarnokban rendezik, az érvényben lévő
szabályok alapján csak a zöldkártyával rendelkező szurkolók lehetnek a lelátókon. A játéknap másik
két összecsapása: vasárnap 17.30-tól
Kolozsvár–Déva, kedden 18 órától
Buzău–Ciorăști.

Megnyílik az ökölvívóközpont
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nnepélyes keretek között ma
avatják fel az Erdélyi Godako Ökölvívó Sportközpont épületét
Gyergyószentmiklóson. A létesítmény az erdélyi ökölvívó elitképzés
otthona lesz. A beruházás Magyar-

ország Kormányának támogatásával
és a Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel együttműködésben valósult
meg. A sportközpont megnyitóünnepsége 16 órakor kezdődik, de a
járványhelyzet fokozódása miatt

ezen a nagyközönség nem vehet
részt, csak a meghívottakat tudják
fogadni a házigazdák. Ígérik, hogy
amint lehetséges lesz, egy nyílt nap
keretében bárki megtekintheti a világszínvonalú létesítményt.

