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Magyarországról három férfi tornász is fináléba jutott a kolozsvári Eb-n

Döntőbe „ugrott” Drăgulescu

Újfent Marian Drăgulescu 
mentette meg a román 
gimnasztika becsületét 

a férfiak mezőnyében, amikor 
talajon és ugrásban is döntőbe 
jutott a tornászok Kolozsváron 
zajló egyéni Európa-bajnoksá-
gán. A többszörös kontinentá-
lis és világbajnoki érmes „vete-
rán” ugrásban az első helyről 
– de az ukrán Igor Radivilovval 
megegyező pontszámot gyűjt-
ve – jutott a hétvégi fináléba, 
miközben talajon a spanyol 
Miguel Zapata Rayderley mö-
gött a második legmagasabb 
pontszámot érte el. „Ha ez így 
alakulna a döntőben is, akkor 
én lennék a legboldogabb, hi-
szen egy ilyen versenyen min-
denki dobogóra szeretne áll-
ni” – nyilatkozta a férfiak szer-
da este befejeződött selejtezői 
után. Ezzel értelemszerűen a 
szövetségi edző, Ioan Suciu is 
elégedett lenne, ám azt megje-
gyezte, hogy hétvégén már az 
eddiginél is nehezebb feladat 
hárul Athén olimpiai ezüstér-
mesére. „Rendkívül sokat szá-
mít majd, hogy hogyan hasz-
náljuk ki addig az időt, mert 
egyelőre még nem mondhatom, 
hogy aranyéremre számítha-
tunk. Nem lesz egyszerű, a fi-
nálé a nulláról indul. Egy telje-
sen más verseny, a nyomás is 
más lesz. Minden jegy elkelt, 
elképzelhetik, milyen hangu-
lat lesz. Ugyanakkor hiszem, 
hogy Marian képes lesz kezelni 
a helyzetet” – ecsetelte a szak-
ember. Suciu szerint a 36 éves 
tornásszal ellentétben a csapat 
többi tagja – Cristian Bățagă, 
Vlad Cotuna, Adelin Kotrong és 
Andrei Ursache – „áldozatául 

esett” a hazai szereplés okozta 
izgalomnak, emiatt nem sike-
rült a legjobb 24 közé jutniuk. 
Laurențiu Nistor, mint ismere-
tes, nyújtógyakorlata közben 
szenvedett hátizomsérülést, 
míg egyéni összetettben ele-
ve nem volt esély fináléra, hi-
szen senki sem indult mind a 
hat szeren.

Ott viszont lesz magyarorszá-
gi képviselet, mivel csütörtök 
hajnalra hivatalossá vált, hogy 
Kardos Botond és Babos Ádám 
is megmérkőzhet a pénteki dön-
tőben. „A döntőnek már nem 
lesz tétje, felszabadultan ver-
senyezhetnek. Sajnálom, hogy 
Kállai Zoltán és Vecsernyés Dá-

vid is második számú tartalék, 
de Vecsernyés csak 0,033 ez-
reddel maradt el a nyújtó döntő-
jétől, ráadásul épp egy olimpiai 
bajnok miatt. Mindez azt jelen-
ti, eljutott egy szintre, ott van a 
kapuban, most kell még egy la-
páttal rátennie, hogy ott lehes-
sen a legjobbak között” – fogal-
mazott dicsérően Sóvárgó Lajos. 
A szövetség hivatalos honlap-
ja által idézett magyar kapitány 
nem mulasztotta el megemlíteni 
az olimpiai bajnok Berki Krisz-
tián kiváló gyakorlatát sem, hi-
szen ő „kimagaslott a mezőny-
ből”. A lólengés mestere az első 
helyről jutott a döntőbe, ahol is-
mét fő esélyesként pályázik az 
aranyéremre. „Két napunk van, 
hogy az apróságokat finomít-
sam az edzéseken. Azt egyelő-
re nem tudom, hogy ugyanezzel 
a gyakorlattal indulok-e, vagy 
bevetjük a 6.5-ös kiinduló pont-
számút, de szerencsére még van 
időnk, hogy ezt kitaláljuk” – nyi-
latkozta.

Cătălina Ponorral, Larisa 
Iordachéval, Olivia Cîmpannal és 
Ioana Crişannal a mezőnyben a 

nők selejtezői lapzártánk után fe-
jeződtek be. Pénteken pedig már 
az egyéni összetett döntőit rende-
zik (a férfi 13 óra és 15.45 között, 
a női 17.30–19.30-kor), hogy más-
naptól már a szerenkénti finá-
lékban avassanak Európa-bajno-
kot. Szombaton 13.30 és 16.40 kö-
zött a talaj, a lólengés és a gyűrű 
fináléi lesznek a férfiaknál, míg 
a nők ugrásban és korláton mér-
kőznek meg. Vasárnap ugyan-
ezen időpontban az ugrás, a kor-
lát és a nyújtó férfi finalistái lép-
nek pályára, míg a nők gerendán 
és talajon versengenek. Az Eb-t, 
mint ismeretes, a TVR és az M4 
Sport is élőben közvetíti, a ha-
zai sportminiszter Marius Dunca 
pedig úgy véli, hogy az Eb-érmek 
visszaadnák a reményt a romá-
niai gimnasztika újraélesztésé-
hez. Az Agerpesnek azt is megje-
gyezte, hogy mandátuma alatt a 
tornasportot prioritásként keze-
li, és szeretné ha a korábbi siker-
edzők, Octavian Bellu és Mariana 
Bitang visszatérnének segíteni a 
válogatottnak.
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Liga 1: rangadó 
az elsőségért
A Viitorult fogadja vasárnap 
20.30-tól a FCSB néven sze-
replő Steaua élvonalbeli lab-
darúgócsapata a bajnokság 
felsőházi rájátszásának he-
tedik fordulójában. A mérkő-
zés igazi rangadónak számít 
az elsőség szempontjából, hi-
szen az összetettben listave-
zető bukaresti alakulat épp 
három ponttal előzi meg az 
alapszakaszgyőztes konstancai 
gárdát. A playoff szombati já-
téknapján Giurgiui Astra–Ko-
lozsvári CFR (17.30) és 
Craiova–Dinamo (20.30) talál-
kozók lesznek. Az alsóházban 
már csütörtöki lapzártán után 
lejátszották a hetedik forduló 
Temesvári ACS Polo–Medgyesi 
Gaz Metan mérkőzését. Pénte-
ken Chiajna–Voluntari (18 óra) 
és Pandurii–Botoșani (20.30) 
találkozók lesznek, míg a Iași–
Marosvásárhelyi ASA (18 óra) 
összecsapás hétfőn lesz.

Bukarestben 
bizonyíthat az UTA
A listavezető Bukaresti 
Juventus vendége lesz szom-
baton a feljutásra pályázó UTA 
labdarúgócsapata a másod-
osztályos bajnokság hétvégi 
30. fordulójában. A többi pá-
rosítás: péntek: Sepsi OSK–
Temesvári ASU Poli (16 óra); 
szombat: Afumaţi–Balotești 
(11 óra), Resicabánya–Brăila 
(11 óra), Mioveni–Suceava 
(12 óra); vasárnap: Clinceni–
Călărași (11). A Szatmárnéme-
ti és a Brassó FC játék nélkül 
gyűjti be a győzelemért járó 
három pontot, míg a Nagyvá-
radi Luceafărul és a Târgoviște 
szabadnapos lesz.

Kezdődik 
az elődöntő
A Dinamo–Dél-Dobrudzsa 
rangadóval kezdődik pénteken 
(20 óra, DigiSport, DolceSport) 
az élvonalbeli férfi kézilabda-
bajnokság egyik fél második 
győzelméig tartó elődöntős so-
rozata. A másik ágon, a Torda–
Bukaresti CSM párharc első ta-
lálkozóját elhalasztották, mivel 
az erdélyi alakulat szombaton 
21 órától Izlandon lép pályára a 
Valur Reykjavik elleni Challenge 
Kupa-elődöntő első összecsa-
pásán. Az 5-8. helyekért zajló 
párharcok Székelyudvarhelyi 
KC–Călărași, valamint Vaslui–
Temesvár párosítás szerint 
kezdődnek szombaton 18 órá-
tól, illetve 18.30 -tól.

Érvényesült 
a papírforma
Ahogyan kedd este, úgy 
szerdán is a papírforma ér-
vényesült az élvonalbe-
li férfi teremlabdarúgó-baj-
nokság negyeddöntőjé-
nek első mérkőzésein: az 
alapszakaszgyőztes Galac 
7-3-ra nyert a Sepsiszent-
györgyi Spicom vendége-
ként, miközben a Temesvá-
ri Informatica Călărași-on ke-
rekedett felül 6-0-ra. Az egyik 
fél második győzelméig tartó 
párharcok vasárnap 18 órától 
Galac–Sepsiszentgyörgy, Dé-
va–Iași és Székelyudvarhelyi 
FK–Marosvásárhelyi City’us, 
hétfőn 18 órától pedig Te-
mesvár–Călărași párosítás 
szerint folytatódnak.

BL: elmaradt a Barca-bravúr
A Barcelona labdarúgócsapata 
nem tudta megismételni a PSG 
elleni csodát: a Juventus elleni 
3-0-ás torinói vereségét köve-
tően a szerda esti visszavágón 
– minden próbálkozása ellené-
re – csak gól nélküli döntetlen-
nel zárt hazai közönsége előtt, 
ezért kiesett a Bajnokok Ligája 
negyeddöntőjében. Az olasz baj-
nok mellett még az AS Monaco 
csatlakozott az elődöntős jegyét 
már kedd este „kiváltó” Real 
Madridhoz és Atlético Madrid-
hoz, mivel a németországi sike-
re után hazai pályán is legyőzte 
3-1-re a Borussia Dortmundot. 
A hercegségiek 2004 után jutot-
tak ismét a legjobb négy közé a 
BL-ben, ráadásul a torna törté-
netében egyedülálló módon két 
selejtezőkört lejátszva jutottak 
el idáig. Az elődöntők párosítá-
sait pénteken sorsolják.

Ugyanakkor készítik el a pá-
rosításokat az Európa Ligában 

is, ahol a legjobb négy mezőnye 
lapzártánk után véglegesedett. 
Az Olympique Lyon és az Isz-
tambuli Besiktas addigra már 
megtudta, hogy az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) mind-
kettejüket 100 ezer euróra és 
két év felfüggesztett kizárás-
sal büntette az egymás elleni 
negyeddöntőjük első, franciaor-
szági találkozóján történt szur-
kolói rendbontások miatt. A ta-
lálkozó 45 perces késéssel kez-
dődött, mivel a hazai szurkolók 
a pályára menekültek a vendég 
törökök szektorából feléjük do-
bált pirotechnikai eszközök és 
különféle tárgyak, illetve a lelá-
tón kitört verekedés elől. A bün-
tetés azt jelenti, hogy újabb sza-
bálysértés esetén a klub két 
évig nem szerepelhet nemzet-
közi klubtornán. A Besiktas ezt 
megfellebbezte.
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A férfiak között hazai színekben csak Marian 

Drăgulescu jutott döntőbe, míg a magyarorszá-

gi csapatból Berki Krisztián mellett Kardos Bo-

tond és Babos Ádám is pályára léphet a torná-

szok Kolozsváron zajló Európa-bajnokságának 

hétvégi fináléiban.

Elődöntős lett a címvédő
Az alapszakaszgyőztes Kolozs-
vári U-BT után a címvédő Nagy-
váradi VSK és a Steaua is beju-
tott az élvonalbeli férfi kosár-
labda-bajnokság elődöntőjébe, 
ezért már csak a Szeben–Maros 
KK párharc győztesére kell vár-
ni, hogy teljessé váljon a legjobb 
négy mezőnye. A Szamos-parti-
akhoz hasonlóan a partiumi és 
a bukaresti együttes is a mini-
málisan szükséges három mér-
kőzés után búcsúztatta ellenfe-
lét a negyeddöntőben: Cristian 
Achim legénysége a szerda es-
ti, Temesváron aratott 68:84-
es győzelmével, a „bakák” pe-
dig a Pitești vendégekét 89:72-re 
megnyert találkozót követően 
ünnepelhetett. Ezzel az is el-
dőlt, hogy a címvédésre pályá-
zó váradiak épp a szezon legerő-
sebb csapatának tartott kolozs-
váriakkal játszanak a fináléért, 
míg a fővárosi alakulat a lapzár-
tánk után 1-1-es, összetettbe-

li állásról folytatott Szeben–Ma-
ros KK párharc továbbjutójával 
mérkőzik majd meg. Utóbbi ne-
gyeddöntő negyedik találkozója 
szombaton 20 órától lesz Maros-
vásárhelyen.

A nőknél, mint ismeretes, lap-
zártánk után már elkezdődött 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC–
Kolozsvári U döntő, amelynek 
második találkozóját pénteken 
19 órakor rendezik a háromszé-
ki városban. A Târgoviște–Bras-
só bronzmeccsen a vendég bar-
caságiak kedd este 59:55 arányú 
győzelemmel kerültek előnybe. 
Az egyik fél második győzelméig 
tartó párharcuk vasárnap Bras-
sóban folytatódik. A helyosztók 
első mérkőzésein: Galac–Aradi 
ICIM 58:71, Szatmárnémeti–Ale-
xandria 86:60. A második talál-
kozók szombaton lesznek a szer-
dai vendégek otthonában.
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Belelendült. Drăgulescu ugrásban a legmagasabb pontszámmal jutott tovább a selejtezőből




