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IFJÚSÁGI BAJNOKOK LIGÁJA: KETTŐS VERESÉGGEL, DE EMELT FŐVEL BÚCSÚZTAK A CSÍKSZEREDAI FIATALOK ANGERS-BEN

Megadták a módját a fociünnepnek
Bár érvényesült a papírforma, a fo-
ciünnep nem maradt el: a házigaz-
dák tiszteletétől és megbecsülé-
sétől övezve búcsúzott el az UEFA 
Youth League-től az FK Csíkszere-
da U19-es labdarúgócsapata.

» RÉDAI ATTILA, ANGERS

H a az egész stadion nem is, de a fő 
lelátó zsúfolásig megtelt szerda 
este az angers-i Raymond Kopa 

stadionban, ahol a helyi SCO U19-es lab-
darúgócsapata az FK Csíkszeredát fogadta 
az ifj úsági Bajnokok Ligájának számító 
UEFA Youth League első selejtezőkörének 
visszavágóján. Ez a lelátó mintegy 3500 
néző befogadására alkalmas, így való-
színűleg nem tévedünk, ha azt mondjuk, 
hogy legalább négyezer néző volt kíváncsi 
a székelyföldi legények első nemzetközi 
vendégszereplésére. Az angers-i stadion 
lenyűgöző, még ha nem is a méretével: je-
lenleg bővítés és átépítés alatt áll, hisz a 
hivatalos páhollyal szemközti lelátót pél-
dául mintegy 24 millió eurós beruházással 
építik teljesen át. A lelátók teljesen fedet-
tek, a hibrid gyepszőnyeg tökéletes, a fe-
kete-zöld színvilág pedig egyedi. A csapa-
tok amúgy felkészülésre nem a stadiont, 
hanem a mintegy két kilométerre találha-
tó SCO-bázist használják, ahol több műfü-
ves és füves pálya áll rendelkezésükre.

A házigazdák kétgólos előnyből vár-
ták az FK korosztályos alakulata elleni 
összecsapást, a pályán pedig a papírfor-

ma igazolódott be: bár a szakvezetés és 
a játékosok is nagyon fogadkoztak, hogy 
felveszik a ritmust, letámadják a házi-
gazdákat, ez a gyakorlatban nem igazán 
sikerült. Az Angers egy hagyományos 

4–3–3-as felállással kezdett, amelyben a 
szélső védők is feljöttek támadni, ezáltal 
hosszú percekre a kapujuk elé szögezték 
a csíkiakat, akik csak rövid időre tud-
tak kijönni ebből a szorításból. Ennek 
ellenére a védelem az első félidőben jól 
működött a csíki felnőtt csapatban, a 

Liga 2-ben is gyakran megforduló belső 
védők, Vereguț és Gergely jól tartották a 
csapatot, a kapuban pedig Albert mu-
tatott be szép védéseket. Az első félidőt 
sikerült is megúszni kapott gól nélkül. A 

második félidő elején aztán fokozódott 
a házigazdák nyomása, a csíki legények 
pedig kezdték a fáradtság jeleit mutatni, 
egyre könnyebben törtek be a büntető 
területére a franciák. Jöttek is a gólok, a 
61. percben már 2-0-ra vezettek. A 3-0-
ás végeredményt a 82. percben állították 

be, amikor a meccsen duplázó Nadje Ka-
rácsonyt is felavatta – a fi atal kapus Al-
bert helyére állt be, hogy ő is szagoljon 
bele az UYL levegőjébe. És bár kapott 
gólt, néhány látványos vetődéssel még 
így is észre tudta vetetni magát a fi atal 
hálóőr. A mérkőzés végén egy megható 
jelenet keretében a hazaiak tapsoló sor-
fala közepette vonultak le a csíkiak a pá-
lyáról: ennyire megtisztelték az ellenfe-
let, a sportot és a székelyföldiek küzdeni 
akarását.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón 
Abdelaziz Bouhazama elégedetten nyi-
latkozott csapata győzelméről, arról, 
hogy sikerült tartani a megbeszélt tak-
tikát. Számukra is különleges volt ez a 
párharc, hisz ők is újoncai ennek a ki-
írásnak, ezért némi izgalommal készül-
tek rá: az első találkozót nekik is szo-
katlanul hosszú utazás előzte meg, de 
különleges volt az is, hogy mind a két 
találkozót zsúfolt lelátó előtt rendezték 
meg. Demény Hunor, a csíkiak vezető-
edzője szerint reális, ami a pályán tör-
tént, van ekkora különbség a két csapat 
között, keményen meg kellett dolgozni 
azért is, hogy ne legyen nagyobb ez a 
különbség. „Természetesen többet vá-
runk el mindig, de a legények és a stáb 
maximálisan teljesítettek ebben a felvo-
násban is, úgyhogy valamilyen szinten 
mégiscsak emelt fővel tudunk távozni. 
Maradunk a tapasztalattal, ami viszont 
nem kevés, és a következőkben, remél-
jük, esélyünk nyílik ennek a kamatozta-
tására is” – fejtette ki lapcsaládunknak 
a szakember.

A szombati Dinamo–Rapid örökranga-
dó lesz a hazai élvonalbeli labdarú-

gó-bajnokság tizenharmadik fordulójá-
nak slágermeccse, mert bár a nagy múltú 
giulești-i alakulat idén újonc a Liga 1-ben, 
21 ponttal a felsőházi rájátszásba jutást je-
lentő 6. helyen áll, miközben a Dinamo 7 
ponttal az utolsó előtti pozíciót foglalja el 
az összetettben. A bukaresti „vasutasok” 
korábban az FCSB és a Kolozsvári CFR 
elleni bajnokijukat is megnyerték, de el-
mondásuk szerint arra számítanak, hogy 
hétvégi ellenfelük „sebzett vadként” ve-
szélyes lesz majd. Szombaton lesz még 
a Voluntari–Argeș (15 óra) és a Mioveni–
Botoșani (17.30) találkozó is, utóbbi pedig 
nem marad el, mert az Argeș megyeiek 
végül mégsem lépnek vissza a pontva-
dászattól. Újabb beadványban emeltek 
viszont panaszt a Román Labdarúgó-szö-
vetségnél (FRF) a mérkőzéseiken tapasz-

talt játékvezetői hibák miatt, és tiltako-
zásként fehér karszalagot viselve lépnek 
majd pályára. Elmaradhat ellenben a va-
sárnapi Farul–FCSB (20.30) összecsapás, 
a vendégek ugyanis halasztást kértek arra 
hivatkozva, hogy nincs lehetőségük 13 
játékost benevezni a mérkőzésre. A bu-
karesti „piros-kékeknél” kialakult koro-
navírus-fertőzési gócpont már ismeretes, 
ugyanakkor hiányzóik között sérültek is 
vannak, a konstancaiak szerint pedig a 
szabályzat alapján utóbbiak nem számol-
hatóak a járvány miatt „kidőltek” közé, 
és így ha nem jelennek meg a meccsen, a 
zöldasztalnál 3-0-ra elveszíthetik azt.

A 13. forduló pénteken Craiovai U 1948–
Medgyes (17.30) és Chindia–Craiovai Uni-
versitatea (20.30) találkozókkal kezdődik, 
majd hétfőn Clinceni–UTA (17.30) és Ko-
lozsvári CFR–Sepsi OSK (20.30) párosítás 
szerint játszanak. (V. Ny. R.)

Nem jutott döntőbe Marian Drăgulescu 
a tornászok Japánban zajló világbaj-

nokságán. A 40 éves sportoló országos 
bajnokként utazott el pályafutása utolsó 
jelentős megmérettetésére, de ugrásban 
csak a 15. helyen zárta a selejtezőket. 
Legmagasabb pontszáma 14,566 volt. A 
fi náléba utolsóként, azaz nyolcadikként 
kvalifi kált kanadai William Emard 14,533 
pontot kapott, de az első két helyezettek 
is csak kevéssel előzték meg az edzői pá-
lyafutás elé néző román sportolót, 14,833 
ponttal váltottak jegyet a döntőbe.

Drăgulescu számára ez volt a tizenne-
gyedik világbajnokság, amelyen részt 
vett. A decemberben 41. születésnapját 
ünneplő tornász a 2001–2009-es idő-
szakban összesen 8 világbajnoki aranyat 
nyert. Ezek mellett két ezüstérme is van 
a vébékről. A tízszeres Európa-bajnok, 
olimpiai ezüstérmes sportoló két évvel 

ezelőtt a tornavébék történetének legidő-
sebb döntőseként a negyedik helyen zárta 
a világversenyt.

A Japánban zajló seregszemle női me-
zőnyében a 16 éves Maria Ceplinschi 
újoncnak számít. Pályafutása első vb-jén 
lapzártánk után az egyéni összetett fi ná-
léjában versenyzett, de talajon is kvalifi -
kált a vasárnapi döntőbe. Romániai női 
tornász utolsójára a 2014-es vébén volt 
érdekelt szerdöntőben, akkor Larisa Ior-
dache ezüstérmet szerzett talajon.

Elégedettek lehetnek ugyanakkor a ma-
gyarországiak, hiszen 24 év után ismét 
van női tornász a szerenkénti fi nálékban. 
Kovács Zsófi a felemáskorláton, Bácskya 
Csenge pedig ugrásban kvalifi kált a dön-
tőbe. Utóbbi egy visszalépés révén egyéni 
összetettben is versenyezhetett. A férfi  me-
zőnyben Mészáros Krisztofer kvalifi kált az 
összetett pénteki fi náléjába. (Krónika)

Rangadós hétvége a Liga 1-ben Döntő nélkül búcsúzott Drăgulescu

A fi úk és a stáb is maximálisan teljesítettek az Angers elleni visszavágón
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