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H olnap este Kézdivásárhelyen 
vendégszerepel a Csíkszeredai 

Sportklub hokicsapata. A román 
jégkorongbajnokság alapszakaszá-
ban szombaton 18.30-kor az újonc 
Háromszéki Ágyúsok csapata az 
Erste Liga-címvédő Sportklubot fo-
gadja. A Deme László Műjégpályán 
zajló mérkőzést sajnos – a járvány-
ügyi szabályok miatt – nézők nél-
kül rendezik meg.

A Sportklub hét közben a buka-
resti katonacsapatot fogadta a Vákár 
Lajos Műjégpályán. Romániai jégko-
rongbajnokság, alapszakasz: Csík-
szeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 

11–4 (5–1, 2–2, 4–1), gólszerzők Gye-
nyisz Kuljas, David Stach, Vojtech 
Polak és Péter Balázs 2–2, Farkas Ta-
más, Reisz Áron és Salló Alpár, illetve 
Bajrasz Abdullin, Mihai Georgescu, 
Danyiil Martinov és Szabó Dávid. A 
két csapat tegnap esti összecsapása 
lapzárta után fejeződött be.

Gyergyói edző a debreceni 
hokicsapat élén

György József lett a jégkorong Ers-
te Ligában szereplő Debreceni EAC 
vezetőedzője. A ligában jelenleg 8. 
helyen álló DEAC a hét elején közös 

megegyezéssel szerződést bontott 
korábbi edzőjével, David Musiallal. 
György József Gyergyószentmiklóson 
született, ott jégkorongozott gyer-
mekkorától 2005-ig, leszámítva az 
egyetemi éveit, amikor a Bukaresti 
Sportul Studențesc csapatát erősí-
tette. Szerepelt Románia válogatott-
jában is. György József 2006 óta dol-
gozik a debreceni jégkorongban, a 
DHK-nál szinte az összes korosztályt 
végigvitte, és kiemelkedő sikereket 
ért el. György segítője a hajdúságiak 
felnőttcsapatánál Kecskeméti Áron 
lesz, aki 2018 óta Musial mellett is 
dolgozott másod- és kapusedzőként.

Kiszálláson a VSK Székelyudvarhely
Több mint kéthetes szünet után folytatódik a férfi kézilabda másod-
osztály, az alapszakasz visszavágói következnek. A D csoport nyol-
cadik fordulójában a VSK Székelyudvarhely idegenben, a Vidombáki 
Sporting otthonában lép pályára szombaton 18 órakor. Az odavágók 
során a VSK 36–23-ra nyert.

Gergely Botondék legyőzték Lettországot
Az U19-es román labdarúgó-válogatott győzelemmel kezdte a 
2022-es Európa-bajnokság 9-es selejtezőcsoportját, a törökországi 
Manavgatban zajló tornán 1–0-ra verte Lettországot. A román csapat 
legjobbja Alexandru Borbei kapus volt, aki két tizenegyest védett 
ki. Az FK Csíkszereda fiatal hátvédje, Gergely Botond végigjátszotta 
az Eb-selejtezőt. U19-es Európa-bajnokság, selejtező, 9-es csoport: 
Románia–Lettország 1–0 (1–0), Törökország–San Marino 3–1. Holnap 
délben San Marinóval játszik a válogatott.

• RÖVIDEN 

Kézdivásárhelyre utazik a Sportklub

Nincs szünet a 3. Ligában
Székely rangadón csap össze az SZFC és a KSE Székelyudvarhelyen
• A válogatottak mérkőzései miatt hétvégén az él-
vonalbeli és a másodosztályú labdarúgó-bajnokság-
ban sem rendeznek fordulót, de a Sepsi OSK és az FK 
Csíkszereda a nemzetközi szünet alatt is igyekszik 
formában maradni, felkészülési meccset játszanak egy-
mással. A 3. Ligában teljes forduló következik, az 5-ös 
csoport éllovasa, a Székelyudvarhelyi FC ma 14 órakor a 
Kézdivásárhelyi SE-t fogadja.

Z Á T Y I  T I B O R

M indkét csapat vesztesen 
hagyta el a pályát az előző 
fordulóban. Az SZFC 2–0-

ra kikapott az FC Pucioasa elleni 
rangadón, a mérkőzést kettős em-
berhátrányban fejezte be, így eltiltás 
miatt Berkeczi és Petra is kihagyja 
a pénteki bajnokit, akárcsak a kiál-
lított Mihai Ianc vezetőedző. A KSE 
hazai pályán szenvedett vereséget, 
az egyre jobb formába lendülő Bar-
carozsnyó verte 1–0-ra.

Mihai Ianc megkeresésünkre el-
mondta, csapata nyugodtan készül 
az összecsapásra, amelyen egyetlen 
céljuk van: megszerezni a három 
pontot. „Amikor elöl vagy a táblá-
zaton, akkor minden mérkőzésed 
nehéz, hiszen az ellenfelek maximá-
lisan mozgósítják magukat ellened. 
De mint eddig a bajnokságban, most 
is csak a győzelemre készülünk. Mi 
nem foglalkozunk a visszavágással 
(a kézdi mérkőzésen 2–0-ra nyert a 
KSE – szerk. megj.), a saját játékun-

kat játszva kell a lehető legtöbbet 
kihoznunk a pénteki bajnokiból. 
A foci kiismerhetetlen játék, meg-
látjuk, mi fog történni a pályán, de 
szurkolóinkat megnyugtatom, min-
dent megteszünk a győzelemért és 
azért, hogy elérjük a kitűzött célun-

kat, nevezetesen hogy a téli szünetet 
az első három hely egyikén töltsük” 
– összegzett a vezetőedző. Az SZFC-
vel azonos pontszámmal álló Sepsi 
OSK II. szombaton Barcarozsnyón 
vendégeskedik, míg a harmadik, az 
első kettőtől mindössze egy ponttal 
lemaradó Pucioasa a CS Blejoi ven-
dége lesz.

Bár a hétvégén nem játszik baj-
nokit a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
és az FK Csíkszereda sem, a formá-
ban maradás érdekében felkészü-
lési meccset játszanak egymással, 
a találkozót szombaton 11 órától a 
sepsiszentgyörgyi városi stadionban 
rendezik, természetesen zárt kapuk 
mögött. Az 1. Ligában jelenleg 12. 

helyen álló Sepsi OSK november 19-
én a sereghajtó Academica Clinceni 
vendégeként kezdi meg az alapsza-
kasz visszavágóit, míg a második 
vonalban kilencedik FK Csíkszereda 
november 20-án a ligautolsó Dacia 
Unirea Brăila otthonában játszik.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös cso-
port, 12. forduló: pénteken 14 órától 
Székelyudvarhelyi FC–Kézdivásár-
helyi SE; szombaton 14 órától Ble-
joi–Pucioasa, Barcarozsnyó–Sepsi 
OSK II., Brassói Kids–Hermannstadt 
II., Brassói SR–CSO Plopeni. 9-es 
csoport, 12. forduló:  pénteken 14 
órától Torda–Szászrégen, Kolozsvári 
Sănătatea–Vajdahunyad; szomba-
ton 14 órától Marosújvár–Nyárádtő, 

Besztercei Gloria–Kudzsir, Gyulafe-
hérvár–Kolozsvári Viitorul.

4. Liga, Hargita megye, 11. for-
duló: szombaton 13 órától Agyag-
falva–Gyergyói VSK, 14 órától Szár-
hegy–Székelykeresztúr, 16 órától 
Golimpiákosz–Farkaslaka; vasár-
nap 12 órától Roseal–Homoródal-
más, Balánbánya–Homoródszent-
márton, Csicsó–Zetelaka.

4. Liga, Maros megye, 12. forduló: 
az 1-es csoportban szombaton 11 órá-
tól Erdőszentgyörgy–Ákosfalva, Me-
zőrücs–Marosszentgyörgyi Kinder, 
Szováta–Nyárádszereda, november 
23-án, kedden 14 órától Maroso-
roszfalu–Marosvásárhelyi SE, a Ma-
rosvásárhelyi ASA szabadnapos; a 
2-es csoportban szombaton 11 órától 
Dicsőszentmártoni Viitorul–Búzás-
besenyő, Marosvásárhelyi Academi-
ca–Nyárádtő II., Marosvásárhelyi 
Atletic–Mezőszengyel, Marosludas–
Kerelő, a Radnóti SK szabadnapos.

Női 1. Liga, 9. forduló: szombaton 
11 órától Alexandria–Banat Girls;
vasárnap 11 órától Kolozsvári U 
Olimpia–Bukaresti Fair Play, Temes-
vári Poli–Galac, Arad–Târgoviște, 13 
órától Nagybánya–Marosvásárhelyi 
Ladies, 14 órától Borgóprund–Vasas 
Femina.

2. Liga, 1-es széria, 9. forduló: 
szombaton 11 órától Konstancai 
Selena–Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina II.; vasárnap 11 órától Atletic 
Club Onix–Jászvásári Navobi, Nicu 
Gane Fălticeni–Románvásári Sár-
ga Rókácskák, Bákói Măgura–Activ 
Slobozia.Maximális koncentráció a Székelyudvarhelyi FC edzésén ▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




