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  7.00 Tenisz, WTA-torna, Tajpej, Tajvan, 
nyolcaddöntő (Digi Sport 2)

12.00 Tenisz, WTA-torna, Szentpéter-
vár, Oroszország, nyolcaddöntő 
(Digi Sport 2) 

14.45 Sznúker, Német mestertorna, 
Berlin, Németország, 1. forduló 
(Eurosport 2)

16.00 Országúti kerékpár, Valenciai 
körverseny, Spanyolország, 1. 
szakasz (Eurosport 1) 

18.15 Férfi kosárlabda, Nemzeti Liga, 
17. forduló: SCMU Craiova–
Nagyváradi CSM (Digi Sport 4)

19.00 Férfi kézilabda, Bölények Ligá-
ja, 16. forduló: Temesvári Poli–
Konstancai Dobrogea Sud (Digi 
Sport 3, Telekom Sport 2) 

19.00 Női kézilabda, NB I., 13. fordu-
ló: Kisvárdai SE–GVM Vác (M4 
Sport)

19.00 Teremlabdarúgás, Európa-baj-
nokság, Szlovénia, C csoport, 

1. forduló: Románia–Portugá-
lia (Pro X)

20.00 Férfi kosárlabda, Európa 
Kupa, L csoport, 5. forduló: 
Kolozsvári U-BT–Belfius Mons 
(Digi Sport 4)

21.45 Labdarúgás, Olasz Kupa, 
elődöntő, odavágó: Milan–Lazio 
(Digi Sport 2)

21.45 Teremlabdarúgás, Európa-baj-
nokság, Szlovénia, D csoport, 1. 
forduló: Spanyolország–
Franciaország (Pro X)

22.00 Labdarúgás, Premier League, 
25. forduló: Tottenham–
Manchester United 
(Eurosport 1 RO) 

22.05 Labdarúgás, Francia Ligakupa, 
elődöntő: Monaco–Montpellier 
(Digi Sport 3) 

22.30 Labdarúgás, Spanyol Kupa, elő-
döntő, odavágó: Leganes–
Sevilla (Digi Sport 2)

Sportesemények a televízióban

Két magasan rangsorolt ellenféllel a csoportjá-

ban a negyedik kontinenstornáján részt vevő ro-

mán teremlabdarúgó-válogatott megkezdi me-

netelését a szlovéniai Európa-bajnokságon.

Románia a ljubljanai, több 
mint 12 ezer férőhelyes 
Stozice Arénában rende-

zendő kontinenstorna C cso-
portjában előbb ma este 19 órá-
tól Portugáliával, majd pénte-
ken 21.45-től Ukrajnával ját-
szik (a mérkőzéseket és a tor-
na egészét élőben közvetíti a 
Pro X) a negyeddöntőbe jutást 
jelentő első két hely megszer-
zéséért. A két ellenfél nagyon 
is ismerős a román válogatott 
számára: a világranglistán he-

tedik helyezett, a végső győze-
lemre is esélyes portugálokkal 
tavaly áprilisban találkozott 
a călărași-i selejtező csoport-
ban, amikor 4–0-ra kikapott, 
de még elérte a pótselejtezős 
helyet, a nyolcadikként rang-
sorolt ukránokkal pedig a négy 
évvel ezelőtti, 2014-es belgiumi 
Eb-n csapott össze, ahol 1–0-ra 
szintén vesztett, viszont akkor 
továbbjutott a csoportból.

Robert Lupu, a román együt-
tes szövetségi kapitánya ta-

pasztalt játékosokra épít, és 
abban bízik, hogy kereté-
nek magas, 31,2-es átlagélet-
kora kedvező eredményeket 
hoz. Szerinte idősebb, de ta-
pasztalt labdarúgói mellett, 
mint a Matei testvérek, a ho-
nosított Savio Valadares és 
Felipe Oliveira, illetve a fiatal 
Octavian Cireș friss lendületet 
ad majd a játékuknak. „A csa-

pategység a legfontosabb fegy-
verünk. Ez a keret sok min-
dent megvalósíthat” – mondta 
a meglepetésben bízó szakem-
ber. A hazai sportági szövetség 
honlapján a korábbi román ka-
pitány, az FK Székelyudvarhely 
jelenlegi edzője, Jakab Zoltán 
úgy vélekedett, hogy az ukrá-
nok elleni összecsapásra kelle-
ne összpontosítani, mert azon 

dől el a továbbjutás. „Nehéz 
lesz, mint mindig. Portugália 
ellen különösen, hiszen a világ 
legjobb játékosa, Ricardinho 
náluk játszik. Nekünk Ukrajná-
val kell küzdenünk, és szerin-
tem van esélyünk a győzelem-
re” – vélekedett a sportág leg-
elismertebb hazai szakértője.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A szakvezetők szerint nehéz, de nem lehetetlen továbbjutni Romániának az Eb-csoportból

Meglepetést okoznának Szlovéniában

Tavaly négy góllal vesztett Portugáliával szemben a román válogatott
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Nehéz lesz nyerni a Timba ellen

Visszalépett a 2. ligától az Olimpia

A nagy favoritokkal szembeni 
mérkőzések lejártával látszólag 
könnyebb ellenféllel találkozik 
a Marosvásárhelyi Maros KK. 
Csakhogy a házigazda Temes-
vári Timba már többször meg-
nehezítette a nagyobb csapa-
tok dolgát, sőt nemrég új igazo-
lásokkal megerősítette keretét. 
A „papíron” esélyesebb maros-
vásárhelyi együttes játékosai 
közül pedig többen sérüléssel 
bajlódnak, és nem biztos, hogy 
mindenki vállalhatja a játékot. 
A kissé szokatlan időpontban, 
szerdán 16 órától rendezendő, 
decemberből elmaradt mérkő-
zést a bajnokság 7. fordulójából 
kellett elhalasztani, mivel mint 
ismert a találkozó előtt a Ma-
ros KK két volt játékosa, Daniel 
Popescu és Dragoș Andrei kér-
ték a klub fizetésképtelensé-
gének megállapítását. Emiatt 
a marosvásárhelyi csapat kép-

telen volt kifizetéseket eszkö-
zölni és elutazni a kiszállásra, 
ezért kérte a mérkőzés elha-
lasztását, amelyet a Temesvári 
Timba elfogadott. A ma délutá-
ni találkozót megelőzően a két 

együttes egymást követi a baj-
noki ranglistán: a Maros KK 19 
ponttal (5 győzelem, 9 vereség) 
a 9., míg a Timba 18 ponttal (3 
győzelem, 12 vereség) a 10. he-
lyet foglalja el.

A Szatmárnémeti Olimpia 
labdarúgó csapata hétfőn ér-
tesítette a Román Labdarúgó 
Szövetséget, hogy súlyos anya-
gi gondjai miatt visszalép a 2. 
ligás bajnokságtól. A döntés 
nem okozott meglepetést, hi-
szen az Olimpia a téli szünet 
előtt is csak nagy nehézségek 

árán tudta lejátszani mérkőzé-
seit, a játékosok felé felhalmo-
zott tartozások miatt kiszabott 
sorozatos büntetésekkel pedig 
már mínusz 19 ponttal a tabella 
utolsó helyére „süllyedt”. A visz-
szalépés miatt a másodosztá-
lyú bajnokság 19 csapattal foly-
tatódik február végén, az Olim-

pia szezonból hátralévő mecs-
cseit pedig rendre az ellenfelek 
javára írják 3–0-ás eredmény-
nyel. Könnyen lehet azonban, 
hogy a 19 csapatból csak 18 ma-
rad, amennyiben a szatmári-
akhoz hasonló helyzetben levő 
Marosvásárhelyi ASA is a visz-
szalépés mellett dönt.  

Achiriloaie nem indulhat
Ioan Achiriloaie mégsem in-

dulhat a hamarosan kezdő-
dő pjongcsangi téli olimpián. 
A brassói alpesi síző még más-
fél évvel ezelőtt kiharcolta az 
olimpiai részvétel jogát a lesik-
lás versenyszámában. A Ro-
mán Olimpiai Bizottság azon-
ban néhány nappal az indulás 
előtt hétvégén visszavonta en-
gedélyét, mivel a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság szerint az 
ország csak egy férfi alpesi sí-
zőt indíthat Dél-Koreában. A 

választás így az idei szezonban 
elért jobb pontszámok alap-
ján a nagyszebeni Alexandru 
Barbura esett, aki műlesik-
lásban és óriásban is érdekelt 
lesz az olimpián. Achiriloaie 
magyarázatot követelt a hazai 
szakszövetségtől, amely sze-
rint a NOB döntött a résztvevő 
kilétéről. Mint ismert, a bras-
sói síző támogatói között két 
neves marosvásárhelyi vállalat 
is szerepel, amelyek anyagilag 
segítették a felkészülését.

Mindenképpen győzelemre van szüksége a Maros KK-nak
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A román válogatott játékoskerete: 
Kapusok: Vlad Iancu (Temesvári Informatica), Petrișor Toniţa 
(Dévai Autobergamo). Mezőnyjátékosok: Robert Matei, Cristian 
Matei, Adrian Pânzaru, Paulo Ferreira, Mimi Stoica, Csoma Alpár, 
Florin Ignat (Dévai Autobergamo), Savio Valadares, Felipe Oliveira 
(Temesvári Informatica), Szőcs László (FK Székelyudvarhely), 
Emil Răducu (Luxol, Málta), Octavian Cireș (Galaci United). 
Szövetségi kapitány: Robert Lupu 

Az Európa-bajnokság csoportmérkőzései:
A csoport: 1. forduló: Szlovénia–Szerbia (kedd lapzártánk után), 
2. forduló: Szerbia–Olaszország (csütörtök 21.45), 3. forduló: 
Szlovénia–Olaszország (szombat 21.45) 
B csoport: 1. forduló: Oroszország–Lengyelország (kedd lapzár-
tánk után), 2. forduló: Lengyelország–Kazahsztán (csütörtök 
19.00), 3. forduló: Oroszország–Kazahsztán (szombat 19.00) 
C csoport: 1. forduló: Románia–Portugália (szerda 19.00), 2. for-
duló: Románia–Ukrajna (péntek 21.45), 3. forduló: Portugália–
Ukrajna (vasárnap 19.00) 
D csoport: 1. forduló: Spanyolország–Franciaország (szerda 
21.45), 2. forduló: Franciaország–Azerbajdzsán (péntek 19.00), 
3. forduló: Spanyolország–Azerbajdzsán (vasárnap 21.45)




