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Sérülések árnyékolták be hétvégén a Liga 1 rájátszásának erdélyi mérkőzéseit

Visszatért Hagi optimizmusa
A Viitorul visszaelőzte 

a Steauát, a CFR pedig 

az Astrával szemben 

került előnybe a Liga 1 

felsőházi rájátszásának 

második fordulója után.

„Megnyerhetjük a baj-
nokságot” – fogalma-
zott immár optimistán 

Gheorghe Hagi, miután csapata, 
a Viitorul 3-1-re legyőzte a ven-
dég Steauát, és ezzel visszavet-
te tőle a listavezető helyet az él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban. A felsőházi rájátszás máso-
dik fordulójában rendezett szom-
bat esti rangadón a konstancai 
alapszakaszgyőztes uralta a ta-
lálkozót, vezetőedzőjük szerint 
bebizonyították, hogy bárkivel 
képesek felvenni a harcot. „Ta-

pasztaltabbá váltunk. Megbízha-
tó a védelmünk, Nedelcu nagyon 
hatékony középen, és tehetsé-
ges támadósorral rendelkezünk. 
Mi játékosokat nevelünk. Coman 
mögött sorban állnak a többiek is, 
és már nem vagyunk gyerekek, 
felnőttünk” – fogalmazott Hagi. 
Elárulta, hogy a Steaua klubel-
nöke, Valeriu Argăseală már ko-
rábban „megjósolta” ezt a napot, 
ám akkor még nem hitte el. Most 
viszont már jómaga is reálisnak 
látja esélyeiket arra, hogy sport-
történelmet írjanak.

Ehhez azonban még a playoff 
többi csapatának is lesz beleszó-
lása, így annak a hat pont levo-
násával sújtott, ám így is az él-
mezőnyben található Kolozsvári 
CFR-nek, amely hétvégén 3-2-re 
legyőzte hazai pályán a Giurgiu 
Astrát. A bajnoknak ezzel a 2017-
es veretlensége is szertefoszlott, 
miközben két pont hátrányba ke-
rült a Viitorult ötpontnyi távolság-
ból követő fellegváriakkal szem-

ben az összetettben. A találko-
zón ráadásul lesérült a váloga-
tott tegnap esti összetartására is 
meghívott Silviu Lung kapus, aki 
az elkövetkező időszakban majd 
csak fejvédőben léphet pályá-
ra. Marius Șumudică edző eköz-
ben Sebastian Colțescu játékve-
zető döntéseit bírálta. Meglátá-
sa szerint ítéleteivel ugyan nem 
befolyásolta a végeredményt, de 
apróbb dolgokban ellenük fújt. 
Keveselte például a ráadásper-
ceket, mint ahogyan eltúlzottnak 
érezte azt a nyolc sárga lapot, 
amelyeket tanítványai begyűj-
töttek. „Mindegyiknek sárgasága 
van” – fűzte hozzá az Astra-edző.

A Dinamo–Craiova mérkőzést 
lapzártánk után rendezték, és 
az alsóházban is vasárnap es-
te játszották le a Medgyesi Gaz 
Metan–Botoșani találkozót, a Te-
mesvári ACS Poli–Voluntari (18 
óra) és a Târgu Jiu-i Pandurii–
Iași (20.30) összecsapások pedig 
ma lesznek. Szombaton csak a 

Marosvásárhelyi ASA–Chiajnai 
Concordia csatát vívták meg, 
amelyen a sereghajtó házigazdák 
egy büntetőt hibázva is legyőzték 
2-1-re a 77. perctől kettős ember-
hátrányban futballozó vendége-
ket. A kolozsvári meccshez ha-
sonlóan itt is sérülés árnyékolta 
be a játékot: a 73. percben a végül 
kiállított Bălgrădean kapus újabb 
tizenegyest okozott, amikor le-
döntötte Ciolacut, majd pedig rá-
esett saját csapattársára, Ștefan 
Bărboianura. Utóbbi már nem 
is tudta folytatni a játékot, hord-
ágyon vitték a mentőhöz. A ven-
dégek egyébként arra panasz-
kodtak, hogy a találkozón csak 
egy orvos volt jelen, ezért a fut-
ballistát nem tudták a meccs vé-
géig kórházba szállítani. Az ASA 
közleményében leszögezte, hogy 
ők eleget tettek a szövetség elő-
írásainak, hiszen két mentőegy-
séget biztosítottak a találkozóra.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Újabb VSK-siker

Hazai közönség előtt folytat-
ta középszakaszbeli sikerso-
rozatát a Nagyváradi VSK fel-
nőtt férfi kosárlabdacsapa-
ta: hétvégén 84:72-re legyőz-
te a Nagyszebent az élvonal-
beli bajnokság felsőházában. 
A címvédőhöz hasonlóan az 
alapszakaszgyőztes Kolozsvá-
ri U-BT sem hibázott, hiszen 
80:75-re nyert a Steaua vendé-
geként, miközben a Temesvá-
ri BC 88:67-re múlta felül ott-
hon a Pitești-et. Az alsóházban 
a Maros KK lapzártánk után fo-
gadta a Dinamót, ma pedig 
Galac–Craiova mérkőzés lesz 
(20 óra, DigiSport).

Kikapott a Sepsi-SIC

Kolozsváron, a helyi Universita-
teával szemben maradt alul 
70:57-re a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi-SIC női kosárlabda-
csapata az élvonalbeli bajnok-
ság felsőházi középszakaszá-
nak hétvégi, utolsó előtti fordu-
lójában. A címvédő háromszé-
kiek ennek ellenére megőriz-
ték listavezető helyüket az ösz-
szetettben, mint ahogyan már 
az is biztossá vált, hogy az első 
helyről kezdik a kieséses ráját-
szást. A többi, hétvégi ered-
mény: Arad–Iași 78:41, Bras-
só–Târgoviște 80:74, Alexand-
ria–Marosvásárhelyi Sirius 
89:69, Szatmárnémeti–Galac 
80:65.

Harc a Román 
Kupáért
Székelyudvarhelyi KC–Déva 
és Temesvári Informatica–Ma-
rosvásárhelyi City’us elődön-
tőt rendeznek ma 17.30-tól, il-
letve 20 órától a férfi terem-
labdarúgó-Román Kupa te-
mesvári négyes döntőjé-
ben. A győztesek másnap a 
DigiSport által élőben közvetí-
tett fináléban lépnek pályára.

Ponor arany-, Berki 
ezüstérmes lett
Alig egy hónappal a kolozsvá-
ri tornász-Európa-bajnokság 
előtt, tegnap gerendán és tala-
jon is aranyérmes lett Cătălina 
Ponor az azerbajdzsáni Baku-
ban rendezett Világkupa-ver-
senyen. A többi romániai spor-
tolónak nem sikerült bejutnia a 
szerenkénti finálékba. Magyar-
országnak Berki Krisztián szer-
zett lólengésben ezüstérmet, 
miközben Kállai Zoltán az ötö-
dik lett.

Ion Ţiriac nemet 
mondott Sarapovára
A madridi női tenisztorna jog-
tulajdonosaként Ion Ţiriac ne-
met mondott Maria Sarapova 
szabadkártya-kérelmére, de 
a végső döntést a verseny-
szervező Manuel Santana 
hozta meg, aki jóváhagyta a 
meldoniumhasználat miatt ko-
rábban 15 hónapra eltiltott 
orosz sportoló szereplését. Az 
egykori világelső Sarapova jö-
vő hónapban tér vissza a pályá-
ra, Stuttgartban, Madridban és 
Rómában adogat majd. Honfi-
társai, Kuznyecova és Vesznina 
egyébként lapzártánk után 
épp egymás ellen játszották az 
Indian Wells-i torna döntőjét. 
A férfiverseny fináléját két sváj-
ci, Roger Federer és Stanislas 
Wawrinka vívta.

Elindult a visszaszámlálás a magyarországi „vizes” vb-ig
Száztizenhét nappal a rajt előtt 
elindították a magyarországi 
„vizes” világbajnokság hivata-
los visszaszámláló óráját a bu-
dapesti Erzsébet téren. A tegnap 
délelőtti eseményről beszámo-
ló MTI szerint a sportért felelős 
államtitkár, Szabó Tünde hang-
súlyozta, hogy felkészültek tör-
ténetük eddigi legnagyobb nem-

zetközi sporteseményének meg-
rendezésére. „A világbajnok-
ság felejthetetlen élményt jelent 
majd a versenyzőknek, a szak-
embereknek és a szurkolóknak 
egyaránt” – fogalmazott, hozzá-
téve, hogy a mintegy 350 ezer né-
zőből közel százezret külföldről 
várnak. Szántó Éva, a Bp2017 Vi-
lágbajnokságot Szervező és Le-

bonyolító Nonprofit Kft. ügyveze-
tője kiemelte, hogy a látványos-
nak és színvonalasnak ígérkező 
július 14–30-ai seregszemlét a 
televízióban a becslések szerint 
csaknem hatmilliárdan fogják 
látni. Hozzátette: a vb-k törté-
netében most először fordul elő, 
hogy a szinkronúszók versenyét 
külső helyszínen, a városligeti 

Csónakázótóban felépített me-
dencében szervezik. Kitért arra 
is, hogy néhány napra egyedül-
álló sportközponttá alakul át a 
Batthyány tér, ahol a felépített to-
ronyból a nők 20, a férfiak 27 mé-
terről ugranak majd a mélybe, 
miközben a háttérben a Parla-
ment lesz látható. Elmondta azt 
is, hogy a nyílt vízi úszók a ba-
latonfüredi Tagore-sétány előtt 
versenyeznek majd, az úszók és 
a műugrók a rekordidő alatt el-
készült Duna Arénában, a vízi-
labdázók pedig a Hajós Alfréd 
Uszodában küzdenek majd a he-
lyezésekért.

Az óraindító eseményen részt 
vett a jelenlegi első számú hazai 
úszó, Hosszú Katinka is. A há-
romszoros olimpiai bajnok el-
árulta, hogy a budapesti világ-
bajnokságra úgy tekint, mintha 
egy újabb olimpia lenne, ezért 
már a riói úszóversenyek vége 
után néhány nappal elkezdte rá 
a felkészülést edzőjével, Shane 
Tusuppal.

A tegnap elindított interak-
tív óra előtt felállított pódiumon 
egyébként információkat is le-
het kapni a vb helyszíneiről, és 
szelfit lehet készíteni néhány ma-
gyar vízilabdázó fényképe előtt.
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Liga 2: rangadót veszített a Sepsi OSK és az UTA
A Sepsiszentgyörgyi OSK és az 
UTA is elveszítette hétvégi rang-
adóját a másodosztályos labda-
rúgó-bajnokság 25. fordulójá-
ban, ezért a listavezető Bukares-
ti Juventus fontos lépést tett az el-
ső helyről való élvonalba jutás fe-
lé. A fővárosiak épp a háromszé-
kieket múlták felül 3-1-re hazai 
pályán, egy olyan román–magyar 
meccset idéző hangulatban, ahol 
a játékvezetőnek pár pillanatra a 
játékot is le kellett állítania, ami-
kor a szurkolók petárdát dobtak 
a vendégek kispadja felé. Noha 
a Prosport helyszíni beszámo-
lója szerint a colentinai stadion-

ban mindössze ezer drukker volt 
– köztük a Sepsi OSK-t elkísérő 
Székely Légió tagjai –, a házigaz-
dák szimpatizánsai nem nézték 
jó szemmel a vendégek éneklé-
sét, és „Románia”-skandálással 
adtak „nemzeti” jelleget a klubok 
közötti mérkőzésnek. A találko-
zón egyébként Zaharia góljára 
(7. perc) Hadnagy a 44. percben 
válaszolt, ám utána Chipirliu és 
Buhăescu is legyőzte Niczuly ka-
pust. A hálóőrt a 83. percben rek-
lamálás miatt két sárga lappal 
kiállították, ezért a csapat em-
berhátrányban fejezte be a rang-
adót. Veresége miatt a Sepsi OSK 

lecsúszott az összetett negyedik 
helyére, az UTA–Brassó rang-
adót ugyanis a vendégek nyer-
ték meg 2-1-re. A tegnapi össze-
csapáson büntetőt rontó aradiak 
45 ponttal maradtak az immár 54 
ponttal listavezető Juventus mö-
gött, a második helyen, és csak 
jobb gólkülönbségük miatt elő-
zik meg az ugyancsak 45 pont-
nál tartó barcaságiakat. A két 
csapat ugyanakkor eggyel több 
meccset játszott, mint a fővárosi 
és a székely alakulat. Utóbbihoz 
nem tudott felzárkózni a Szat-
márnémeti Olimpia: 1-0-ra kika-
pott hazai pályán az Afumați-tól, 

ezért 41 ponttal az ötödik ma-
radt a Temesvári ASU Poli 2-1-
es legyőzésével 41 pontnál tar-
tó Mioveni előtt. A partiumiak 
botlása különben a Nagyváradi 
Luceafărulnak is rosszkor jött, 
hiszen a Călărași-tól elszenve-
dett 3-2-es veresége miatt visz-
szacsúszott a 11. helyre. Szomba-
ton nyert még otthon a Balotești 
3-1-re a Resicabánya ellen és a 
Târgoviște 2-1-re a Suceava ellen. 
A Clinceni játék nélkül gyűjtötte 
be a három pontot, míg a Brăila 
szabadnapos volt.
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Fogy az idő. Hosszú Katinka „olimpiai szinten” készül a budapesti vb-re
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