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A Román Kupából kiesett ACS Poli a Ligakupa-döntőben sem remél győzelmet

Temesváron ünnepelt az Astra
Román Kupa-döntőt

játszhat a Giugiui 

Astra, ugyanis szerda 

este elbúcsúztatta azt 

a Te mes vári ACS Polit, 

amelyik szombaton 

már Bukarestben ját-

szik Ligakupa-döntőt 

a Dinamóval.

A Giurgiui Astra jutott első-
ként döntőbe a labdarúgó-
Román Kupában: a hazai 

4-1-es győzelme után idegenben 
is felülmúlta 3-0-ra a Temesvári 
ACS Polit a legjobb négy között. 
A szerda esti Bega-parti vissza-
vágón Budescu, Buș és Nicoară 
góljai tették biztossá a tovább-
lépést a tartalékosan felálló há-
zigazdákkal szemben. Az alsó-
házban még az élvonalbeli benn-
maradásért harcoló temesváriak 
felállását Marius Șumudică edző 
is megértette, számára viszont 
már csak a Román Kupa maradt 
az idei szezonra, ezért bevallása 
szerint mindent belead, hogy egy 
újabb serleget szerezve távoz-
zon majd attól a giurgiui csapat-
tól, amelyet a tavalyi bajnoki cím 
után idén az Európa-liga egye-
nes kieséses szakaszába is to-
vábbjuttatott. „Ez szerintem felér 
még egy trófeával” – fogalmazott 
a szakember. Elmondása szerint 
még nem tudja, hogy hol folytat-
ja pályafutását, azt ugyanakkor 
megjegyezte, hogy már elért egy 
olyan szintre, amikor nem sze-
retne bennmaradásért küzdő, al-
sóházi csapattal foglalkozni.

A temesvári keretben Neagu, 
Bocșan, Scutaru, Pedro Henrique 
és Novak sérülés miatt nem lép-
hetett pályára, Ionuț Popa edző 
pedig nem tartja valószínűnek, 
hogy felépülnek szombatig, ami-
kor már a Dinamo elleni Liga-

kupa-döntőben kellene 20 órá-
tól pályára lépniük Bukarestben. 
A szakvezető megjegyezte, aho-
gyan az Astra ellen nem bízott a 
sikerben, úgy a bukarestiek ellen 
sem számít győzelemre, de ezzel 
együtt továbbra is azt kéri tanít-

ványaitól, hogy játszanak legjobb 
tudásuk szerint. „Tegyék azt, ami 
a hivatásuk, és élvezzék a labda-
rúgás szép oldalát” – nyilatkoz-
ta a szakember, újfent panasz-
kodva a szerinte zsúfolt prog-
ramra, amely miatt ilyen tarta-

lékosan kell szerepelniük. „Nem 
azért megyünk Bukarestbe, hogy 
megnyerjük a kupát. Az a mi ér-
demünk, hogy eljutottunk idáig, 
de sajnos sokan közülünk nem 
tudnak pályára lépni. A temesvá-
ri labdarúgásnak most a Pandurii 
elleni mérkőzés a fontos” – fűzte 
hozzá Popa, akinek kedden kell 
fogadnia a Târgu Jiu-i alakulatot 
az élvonalbeli bajnokságban való 
bennmaradásért folytatott harc-
ban. A 11. fordulós találkozóját 
ugyanis már korábban lejátszot-
ta a Chiajnával, így hétvégén a 
pénteki Pandurii–Marosvásárhe-
lyi ASA (13 óra) és a Iași–Medgyes 
(20.30) mérkőzések mellett még 
vasárnap rendeznek Voluntari–
Botoșani (13) összecsapást az al-
sóházi rájátszásban.

A Voluntari lapzártánk után 
mérkőzött meg Chiajnán a Cra-
iovával a Román Kupa május 27-
ei döntőjéért.
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Előnyben az SZKC
a helyosztón
A Székelyudvarhelyi KC férfi 
kézilabdacsapata került előny-
be az élvonalbeli bajnokság 
ötödik helyéért vívott harcban, 
ugyanis szerda este 26-24-re 
legyőzte a vendég Temesvá-
ri Polit. Az egyik fél második 
sikeréig tartó második talál-
kozó május 24-én lesz a Bega-
partiak otthonában. Ugyan-
akkor lesz a második össze-
csapás a hetedik helyért is 
– a Călărași Vaslui-ban került 
előnybe a szerdai 30-29 ará-
nyú győzelemével. A körmér-
kőzéses alsóházi rájátszásban 
a Steaua vendégeként szerdán 
26-18-ra kikapó Szatmárné-
meti már biztos kiesőnek szá-
mít. Három fordulóval a sze-
zon vége előtt 4 ponttal sereg-
hajtó az ötösben, és mivel a 
Resicabánya korábban vissza-
lépett a pontvadászattól, több 
csapat már nem esik ki egye-
nes ágon. A Steaua már bebiz-
tosította a helyét az élvonal-
ban, de mögötte a Focșani és 
a Suceava még a harcban van 
a biztos bennmaradást jelen-
tő második helyért, miközben 
a Fogarasnak már nincs esé-
lye elkerülni az osztályozót. 
A női élvonalban, mint ismere-
tes, már lezárult a bajnokság, 
a csapatok pedig – a hétvé-
gi Román Kupa négyes döntő 
mellett – már a következő sze-
zonra készülnek. Brassóban 
csütörtökön mutatták be hi-
vatalosan is Costică Buceschi 
edzőt és az új játékosokat. Je-
lezték, hogy szabadkártyát 
kérnek az EHF-kupában, és 
két-három év múlva már baj-
noki címet nyernének.

McGregor aláírt 
Mayweather ellen
Az elmúlt hónapok üzengetései 
után a 28 éves ír ketrecharcos, 
Conor McGregor aláírta a szer-
ződést egy Floyd Mayweather 
elleni mérkőzés megrendezé-
sére. A 2015-ben veretlenül, 
49 győzelemmel visszavonult 
40 éves amerikai profi ökölví-
vó hat szervezetnél lett világ-
bajnok, ráadásul több súly-
csoportban. Korábban jelez-
te, hogy százmillió dollár alatt 
nem tér vissza a kötelek közé, 
de amennyiben megegyezés-
re jutnak, akkor a profi ökölví-
vás szabályai szerint fog meg-
küzdeni a 75 milliós bevé-
tel reményében „stílust váltó”, 
UFC-sztár McGregorral.

Ismét kupagyőztes 
a Juventus
A Bajnokok Ligája-döntőre ké-
szülő Juventus labdarúgócsa-
pata megnyerte szerda este az 
Olasz Kupát, miután a finálé-
ban 2-0-ra legyőzte a Laziót. 
A torinóiak sorozatban har-
madszorra hódították el a ser-
leget, miközben a Seria A-ban 
szintén bajnoki címvédésre pá-
lyáznak két fordulóval a sze-
zon vége előtt. Spanyolország-
ban most hétvégén zárul az él-
vonalbeli küzdelem, a Barcelo-
na pedig már csak a Real Mad-
rid veresége esetén kerülhet 
a tabella élére, mivel a „királyi 
gárda” szerdán 4-1-es győze-
lemmel pótolta be a Celta Vigo 
ellen korábban elmaradt talál-
kozóját. Az utolsó fordulóban a 
Barcához az Eibar látogat, míg 
a Real Málagán játszik.

Ilie Năstase együttműködik
Tiszteletben tartja az elle-
ne zajló fegyelmi eljárást és 
együttműködik a Nemzetközi 
Teniszszövetség (ITF) illetékes 
testületével Ilie Năstase, akit 
Románia Fed-kupa-csapatának 
kapitányaként marasztaltak 
el, amiért megsértette a ma-
maiai meccsen vendég brite-
ket, valamint illetlen megjegy-
zést tett az amerikai Serena 
Williams terhessége kapcsán. 
A Facebook-oldalán csütör-
tökön megjelent közleménye 
alapján személyes meghall-
gatást kért a vizsgálóbizott-
ságtól, és kitart azon meg-
győződése mellett, hogy ügyé-
ben ugyanúgy járnak majd el, 
mint más, hasonló esetekben. 
„A testület a teljes összefüg-
gésében elemzi majd a reakci-
óimat, figyelembe véve a rele-
váns információkat, valamint 
azt, hogy nem állt szándékom-
ban senkinek sem a jólétét ve-
szélyeztetni” – fogalmaz az 
egykori teniszező. Rámuta-

tott, hogy kérésére az ITF má-
jus 12-en egyértelműsítette, 
hogy a vizsgálat idejére elren-
delt előzetes eltiltása csak az 
ITF-mérkőzésekre vonatkozik, 
ezért Grand Slam-tornákon le-
ülhet a lelátóra – még akkor is, 
ha a wimbledoni teniszbajnok-
ságra és a Rolland Garrosra 
nem kapott akkreditációt a pá-
holyba. Szabályosan vett így 
részt a Ion Țiriac tulajdonában 
lévő és Simona Halep által meg-
nyert madridi WTA-tornán is, 
amit sokan rossz szemmel néz-
tek. Năstase megjegyezte, hogy 
viselkedéséért elnézést kért, 
ugyanakkor ha „időnként hi-
bás döntéseket is hoz”, tovább-
ra is a szeretett sportjáért, a te-
niszért harcol. A 70 éves szak-
ember a vizsgálatok lezárultáig 
már nem akar az ügyben többet 
nyilatkozni, mint ahogyan re-
ményei szerint a sajtó is kivár-
ja az ítélethirdetést.
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Gudas a Sportklubnál marad
Leo Gudas marad a Csíkszere-
dai Sportklub felnőtt férfi jég-
korongcsapatának vezetőedző-
je. A klub csütörtöki bejelentése 
alapján a cseh szakember két év-
re szóló szerződést írt alá a har-
gitaiakkal. A közlemény emlé-
keztet arra, hogy az edző az el-
múlt szezonban a kanadai Tom 
McCarthyt váltotta a csapat élén, 
hogy aztán a Román Kupában és 
a hazai élvonalbeli bajnokságban 
is döntőbe jutassa a „kék-fehé-
reket”. Bár serleget nem nyertek 
idén, a szakemberek szerint irá-
nyítása alatt jó irányba fejlődött 
az az alakulat, amelynek hazai 
játékosok alkotta gerince a kö-
vetkező szezonra is egyben ma-
rad. Melléjük csatlakozik első 
igazolásként Rokaly Szilárd, az a 
19 éves gyergyószentmiklósi csa-
tár, aki legutóbb Székesfehérvá-
ron szerepelt.

A román bajnok Brassói Corona 
a napokban közölte, hogy a Bí-
ró fivérek, Gergő, Mátyás és Ot-
tó mellett Polc Patrik, Tőke Zol-

tán és Béres Szilárd is náluk 
marad, a Sportklubtól igazolt 
Molnár Zsombor mellett pedig 
„előléptetik” saját nevelésű ho-
kisukat, Vasile Andrei-t a 2017–
2018-as idényre készülő élvonal-
beli együtteshez.

Gyergyóban még nem derült ki, 
hogy ki fogja a Pro gymot irányí-
tani, ugyanakkor hazai játéko-
saik többségének érvényes szer-
ződése van, mint ahogyan a légi-
ósok közül Vitalij Kiricsenkóra, 
Pavel Boriszenkóra és Miha-
il Konyajevre is számíthatnak. 
Galacról még nem érkeztek új-
donságok, azt viszont már meg-
erősítették, hogy a következő 
idényben is szeretnének részt 
venni a Mol Ligában. Ehhez ön-
kormányzati támogatást is kap-
tak, hiszen a helyi tanács ebben 
a hónapban megszavazta azt az 
1,3 millió lejt, amivel idén támo-
gatni fogják a jégkorongszak-
osztályt.

V. NY. R.

Örökrangadó a Liga 2-ben

Csütörtök délutánig már több mint ötezer belépő elkelt Temesváron 
a másodosztályos labdarúgó-bajnokság ASU Poli–UTA örökrangadó-
jára, amelyet vasárnap 19 órától a DigiSport és a DolceSport is élő-
ben közvetítik majd. Az élvonalbeli meccsek nézőstatisztikáit is meg-
szégyenítő érdeklődéssel várt derbire több száz vendégszurkoló is 
jelezte érdeklődését, ezért a házigazdák szerint akár tízezren is le-
hetnek majd hétvégén a Dan Păltinișanu-stadion lelátóin. A presz-
tízsen túl versenyszempontból az aradiak számára lesz valódi tét-
je ennek a 35. fordulóban rendezendő derbinek, hiszen a feljutást je-
lentő második helyen mindössze egy ponttal előzik meg a már osz-
tályozót érő harmadik pozícióban tanyázó Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-t. A háromszékiek szombaton 11.30-tól a súlyos pénzügyi vál-
ságba került Suceava vendégei lesznek. A fordulót különben pénte-
ken a Târgoviște–Szatmárnémeti (15.30) találkozó nyitja meg, más-
nap 11 órától pedig Brassó–Clinceni, Resicabánya–Luceafărul és 
Brăila–Afumaţi összecsapások lesznek.

Harc a döntőért. Az Astra Temesváron is legyőzte az ACS Polit a Román Kupában




