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Aki sok gyergyói gólt 

akar látni, annak re-

mek alkalom lesz ez 

a hétvége. A Progym 

szombaton 18.30-tól 

és vasárnap 11.30-tól 

a bukaresti Sportul 

Studenţesc együtte-

sét látja vendégül. Alig-

ha kétséges a hat pont 

sorsa, legfeljebb annyi 

„izgalom” merülhet fel, 

hogy 20-nál nagyobb, 

vagy valamivel kisebb 

gólkülönbséggel nyer-

nek-e a mieink.

A fővárosi „egyetemistákat” 
fogadja a Progym ezen a 
hétvégén. Pontosabban 

papíron, a program szerint, 
szombaton a Sportul lesz a há-
zigazda és vasárnap a piros-fe-
hérek. Ez azonban lényegtelen, 
hiszen nemcsak, hogy mindkét 
meccs Gyergyószentmiklóson 
lesz, de a rendezői költségek is 
mindkét meccsen a mieinket 
terhelik. Ez mindig komoly ér-
vágás, hiszen kevesen kíván-
csiak ezekre a meccsekre, a 
bevétel minimális, a kiadás pe-
dig ugyanannyi, mintha zsúfo-
lásig telve lenne a lelátó. Kötele-
ző, edzőmeccsnek sem jó mér-
kőzések ezek. Egyedüli dolog, 
ami érdekesebbé teszi a mos-
tani találkozókat az, hogy most 

öltözik először Progym-mezbe a 
múlt év utolsó napjaiban haza-
igazolt Nagy Csaba. A mérkőzé-
sekre a belépő felnőtteknek 15, 
gyermekeknek és kisnyugdíja-
soknak 10 lejbe kerül. 

Izgalmasabb párharcok is lesznek

Míg a Progym két nem túl ér-
dekes találkozón kell szerepel-
jen, addig a riválisokra sokkal 
izgalmasabb kihívások várnak 
ezekben a napokban. 

A Brassói Corona ma este 
18.30-kor, a Csíkszeredai Sport-
klub szombaton 18 órától fogad-
ja a Ferencvárost az Erste ligá-
ban. Ez mindkettejük számá-

ra az alapszakasz záró mérkő-
zése lesz. 

A hazai bajnokságban is pá-
lyára lép mindkét alakulat. A 
csíkiak pénteken 18.30-tól a 
Galaci Dunărea alakulatát fo-
gadják. Eredetileg szombaton 
két meccset kellett volna játsza-
nia a Sportklubnak: otthon a Fe-
rencvárossal, idegenben pedig 
a Dunăreával. A galaci mecs-
cset a szakszövetség és az el-
lenfél közös megegyezésével 
egy későbbi időpontra napol-
ták. Az volt a terv, hogy a pén-
teki Sportklub–Dunărea meccs 
helyszíne Kézdivásárhely lesz, 
de a felsőháromszéki város új 
pályája – sajnos – nem kapta 

meg a tűzvédelmi engedélyt a 
Sürgősségi Esetek Felügyelősé-
gétől (ISU), ezért a román szak-
szövetség nem adott engedélyt 
a helyszínmódosításra. Bras-
só tegnap, lapzártánk után ját-
szott a galaciakkal, és hétfőn, 
valamint kedden is pályára lép. 
Akkor a Steaua lesz Mihály Ár-
pádék ellenfele. 

A hazai bajnokság állása:

A romániai bajnokság állása: 
Sportklub (25 meccs/65 pont), 
Progym (22/39), Galac (21/32), 
Brassó (17/32), Steaua (23/24), 
Sportul (20/0).
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„Hivatalos edzőmeccsek” jönnek a hétvégén

A Sportullal játszik a Progym

A Sportul ellen szép játékot aligha, sok gólt viszont biztosan láthatnak a nézők
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Sorsoltak az 
Ausztrál Openen
Elkészítették az ausztrál nem-
zetközi teniszbajnokság, az 
Australian Open sorsolását. 
A férfiaknál Fucsovics Már-
ton a moldovai Radu Albottal, 
míg a nőknél Babos Tímea 
a 10. kiemelt amerikai CoCo 
Vandeweghével találkozik az 
első fordulóban.
Az első kiemelt román Simona 
Halep a hazai közönség fiatal 
reménységével, a 17 eszten-
dős Destanee Aiava ellen kezd. 
A további főtáblás román te-
niszezők első fordulóbeli mű-
sora: Sorana Cîrstea–Zarina 
Dias (kazah), Irina Begu–
Jekatyerina Makarova (orosz), 
Mihaela Buzărnescu–Caroline 
Wozniacki (dániai), Monica 
Niculescu–Mona Barthel (né-
met), Ana Bogdan–Kristina 
Mladenovic (francia) és 
Marius Copil–Gilles Simon 
(francia).

Craiova–Dinamo 
negyeddöntő
Kisorsolták a 2018-as labda-
rúgó Románia-kupa negyed-
döntőjét, ahol a legérdeke-
sebbnek tűnő összecsapás a 
Craiovai U–Bukaresti Dinamo 
mérkőzés lesz. A negyeddön-
tő műsora: Craiovai U–Buka-
resti Dinamo, Nagyszebeni 
FC Hermannstadt (2. ligás)–
FCSB, Astra Giurgiu–Medgyesi 
Gaz Metan és FC Botoşani–
Poli Iasi. Az elől írt csapa-
tok házigazdák, a továbbjutás 
egyetlen találkozón dől el. A 
negyeddöntőket február 27. és 
március 1. között rendezik.

Huszti a Videotoné

A labdarúgó-NB I-ben szereplő 
Videoton bejelentette Huszti 
Szabolcs szerződtetését. A 
34 éves volt válogatott kö-
zéppályás 13 év után tér visz-
sza a magyar élvonalba. Huszti 
2017 februárjában igazolt az 
Eintracht Frankfurttól Kíná-
ba, a Jatajhoz (ugyanahhoz 
a klubhoz, amelynél 2014 és 
2016 között egyszer már sze-
repelt), ám a nyáron kereszt-
szalag-szakadást szenvedett, 
tavasszal viszont már játszhat.

Neagu a legjobb, 
magyar dobogósok
Az Európai Kézilabda-szövet-
ség (EHF) szavazásra hívta a 
szurkolókat, hogy megválasz-
szák 2017 legjobb női és fér-
fi játékosát. A nőknél  világ leg-
jobbjának háromszor megvá-
lasztott Cristina Neagu a vok-
sok több mint felét megsze-
rezve lett első (15 185 sza-
vazat, 52%). A Bukaresti 
CSM-nél játszó Neagu meg-
előzte a Bajnokok Ligájában 
címvédő Győri ETO két játéko-
sát, Görbicz Anitát (11 168 sza-
vazat, 38%) és a norvég Nora 
Mörköt (1237 szavazat, 4%). A 
férfiaknál  a BL-címvédő ma-
cedón Vardar Szkopje horvát 
irányítója, Luka Cindric vég-
zett az első helyen 6731 voks-
sal (46%). Mögötte a magyar 
válogatott és a Telekom Veszp-
rém kiválósága, Lékai Máté 
zárt 6039 szavazattal (41%), 
harmadik pedig a szintén 
vardaros, de tavaly nyár óta a 
bakonyiakat erősítő Sterbik 
Árpád kapus lett (833 szava-
zat, 6%).

Ismét Gyergyóban a Madárfészek
Jövő héten ismét Gyergyószentmiklóson edzőtáboroznak az Erdei 
Zsolt ökölvívó világbajnok által vezetett Madárfészek Akadémia spor-
tolói. Hétfőn 14 órakor a sportiskola tornatermében nyílt edzésre is 
sor kerül Erdei Zsolt és más neves magyarországi szakemberek irá-
nyításával, ahová minden olyan 7 és 13 év közti gyermeket szívesen 
látnak, aki ki szeretné próbálni magát az ökölvívásban – tájékoztatott 
Huszár Árpád, a gyergyószentmiklósi székhelyű Székelyföldi Ökölví-
vó Akadémia vezetője.

Szurkolói álomcsapat

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) nyilvánosságra hozta 2017 
álomcsapatát, amelyet a szurkolók szavazatai alapján állított ösz-
sze. A tizenegy játékos közül öten a Real Madridban futballoznak. Az 
UEFA novemberben indított szavazásán mintegy 800 ezer szurko-
ló voksolt, ami rekordot jelent. A legtöbb szavazatot Sergio Ramos, a 
Bajnokok Ligáját nyerő Real Madrid csapatkapitánya kapta. Az UEFA 
2017-es álomcsapata: Gianluigi Buffon (olasz, Juventus, 333 604 sza-
vazat – Dani Alves (brazil, Juventus/PSG, 340 819), Sergio Ramos 
(spanyol, Real Madrid, 588 315), Giorgio Chiellini (olasz, Juventus, 
295 842), Marcelo (brazil, Real Madrid, 558 495) – Kevin De Bruyne 
(belga, Manchester City, 416 679), Toni Kroos (német, Real Madrid, 
345 494), Luka Modric (horvát, Real Madrid, 387 487), Eden Hazard 
(belga, Chelsea, 303 376) – Lionel Messi (argentin, FC Barcelona, 477 
036), Cristiano Ronaldo (portugál, Real Madrid, 444 430). 

Neymar a legértékesebb labdarúgó

A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) 
legújabb kutatásában megállapította, hogy jelenleg melyik száz 
labdarúgó a legértékesebb. A rangsor felállításánál olyan ténye-
zőket vettek figyelembe, mint az életkor, poszt, szerződés hossza, 
teljesítmény. Ennek alapján a listát Neymar (PSG) vezeti 213 mil-
lió euróval, Lionel Messi (FC Barcelona, 202 millió euró) és Harry 
Kane (Tottenham, 195 millió euró) előtt. Érdekesség, hogy Cristiano 
Ronaldo nem szerepelt az első tíz között, sőt a Real Madrid portugál 
sztárja csak a 49. helyet foglalja el, 80 millió euróval.
A legértékesebb tíz játékos: 1. Neymar Jr. (PSG) 213 millió euró, 2. 
Lionel Messi (FC Barcelona) 202, 3. Harry Kane (Tottenham) 195, 
4. Kylian Mbappé (PSG) 193, 5. Paulo Dybala (Juventus) 175, 6. De-
le Alli (Tottenham) 171, 7. Kevin De Bruyne (Manchester City) 168, 
8. Romelu Lukaku (Manchester United) 165, 9. Antoine Griezmann 
(Atlético Madrid) 150, 10. Paul Pogba (Manchester United) 148.




