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A gyergyói sífutó, Lőrincz Tímea mindvégig a téli olimpián való szereplésért dolgozott

Amikor az álmok valóra válnak
Hazai botlás

Csak 22-22-es döntetlent ért el a 
Bukaresti CSM női kézilabdacsa-
pata vasárnap kora este a Rosztov 
Don elleni hazai Bajnokok Ligája-
mérkőzésén. A váratlan botlás elle-
nére a fővárosi együttes az egyes 
középdöntős csoport élén maradt 
11 ponttal, míg mögötte Győri ETO 
(10 pont), Rosztov (9), Nykobing 
(5), Krim Mercator (4), Midtjylland 
(3) a sorrend. Most hétvégén nem 
rendeznek meccseket, legközelebb 
február 26-án Győr–CSM rang-
adóval folytatódik a kupasorozat. 
A kettes középdöntős csoport élén 
a Vardar Szkopje továbbra is hi-
bátlan mérleggel, 14 ponttal áll a 
Metz (10 pont), a Ferencváros (8), 
a Buducnost (9), a Thüringer (2) és 
a Bietigheim (2) előtt. A budapes-
ti zöld-fehérek legközelebb február 
24-én lépnek pályára a podgoricai 
együttes otthonában.

Kiejtették a Szebent

Nem jutott tovább a Szeben férfi 
kosárlabdacsapata a Román Kupa 
negyeddöntőjéből, miután vasár-
nap késő délután, három hosszab-
bítás után 103:101-re kikapott a Te-
mesvári BC-től. A Bega-partiak el-
lenfele a lapzártánk után rendezett 
elődöntőben a címvédő Kolozsvá-
ri U-BT volt, amelyik vasárnap es-
te egy másik temesvári együttest, 
a BC-t győzte le 103:55-re. A Sepsi-
szentgyörgyön zajló nyolcas döntő 
fináléját ma 19 órától rendezik.

Tavaszodik Európában

Juventus–Tottenham, Basel–Man-
chester City párosítás szerint raj-
tol ma a labdarúgó-Bajnokok Ligája 
nyolcaddöntője. Az egyenes kiesé-
ses szakasz első mérkőzései hol-
nap Porto–Liverpool, Real Madrid–
PSG párharcokkal folytatódnak, 
majd jövő héten Chelsea–Barcelo-
na, Bayern München–Besiktas, va-
lamint Sevilla–Manchester United 
és Sahtar Donyeck–AS Roma ta-
lálkozók lesznek a márciusi vissza-
vágók előtt. Holnap már a Crvena 
zvezda–Moszkvai CSZKA összecsa-
pást is lejátsszák az Európa Liga 
tizenhatoddöntőjében, de az FCSB 
a megszokott csütörtöki játékna-
pon fogadja 22.05-től a Laziót.

Copil döntőt veszített

Marius Copil elveszítette pályafutá-
sa első ATP-torna-döntőjét, ugyan-
is 6:7, 7:6, 4:6-ra kikapott Mirza 
Basictól a szófiai teniszverseny va-
sárnap esti fináléjában. Romániai 
sportoló utoljára hét éve jutott ATP-
verseny fináléjába, az aradi ver-
senyző pedig most tizenkilenc he-
lyet javítva a férfi világranglista 74. 
helyére lépett előre.

Síugrásban és biatlon-

ban volt tegnap románi-

ai döntős a phjongcshangi 

téli olimpián, ahol ma a 

gyergyói sífutó, Lőrincz Tí-

mea és a magyarországi 

Liu fivérek is rajthoz állnak.

Várat magára a romániai pont-
szerzés a Phjongcshangban zaj-
ló téli olimpián. A sílövő Cornel 

Puchianu tegnap két sportolót maga 
mögé utasítva az 58. lett a 12,5 kilo-
méteres üldözéses versenyben, majd 
a síugró Daniela Haralambiének si-
került kvalifikálnia a normálsánc 
döntőjébe. Ott végül 85 méteres ug-
rással és 150,8 pontos összesítettel 
négy sportolót tudott felülmúlni, így a 
25. helyen zárta az amúgy havazás-
sal és szeles időjárással nehezített, 
de izgalmas finissel, norvég győze-
lemmel zárult futamon.

Sífutásra hangolva

Ma már a gyergyói Lőrincz Sára Tí-
mea is rajthoz áll az olimpián a sí-
futók klasszikus stílusú sprintver-
senyében. „Évekig folyik a kemény 
munka, sok edzés, és mindez egy 
célért: hogy lehetőségem legyen ar-
ra, hogy az olimpián szerepeljek. 
Az egész felkészülés alatt csak ez a 
gondolat jár a sportoló fejében, ez a 
cél, amiért kell és érdemes dolgoz-
ni. Ezért a lehetőségért. Nincs olyan 
edzés, ahol ez ne jutna eszembe” – 
fogalmaz a 25 éves sportoló. Hozzá-
teszi: leírhatatlan érzés, hogy részt 
vehetett az ötkarikás esemény meg-
nyitóján. „Nem is a show, ami le-
nyűgözött, hanem hogy más nem-
zetek sportolóival együtt felvonul-
hatok, és képviselhetem az orszá-
got. Miközben ez zajlik, és csodál-
va nézem a szép műsort, ezekben 
a pillanatokban újraélem mindazo-
kat a nehézségeket, fájdalmat, amin 
át kellett mennem, hogy itt lehes-
sek” – vázolta lapcsaládunknak a 
gyergyószentmiklósi sportiskolánál 
nevelkedett versenyző. Beszámoló-
ja szerint jó a hangulata, várja már, 
hogy rajthoz állhasson. Ő amúgy a 
phjongcshangi olimpiai faluban van, 
ahonnan tizenöt perc alatt ér el busz-
szal a verseny helyszínére. „Más 
sportolók is úgy látják, és én is úgy 
gondolom, hogy négy éve Szocsiban 
több volt a látnivaló. Az egy nagyobb 

város, több lehetőség volt nézelődni, 
vagy akár emléktárgyakat vásárolni. 
Itt ebből kevesebb van, de a vendég-
látók mindent megtesznek, hogy jól 
érezzük magunkat. Érdekességként 
említem, hogy minden sportoló ka-
pott ajándékba egy Samsung Note8-
as mobiltelefont – ami ugye koreai 
gyártmány –, és már jelezték, hogy 
a szállásról a paplanunkat is hazavi-
hetjük, amelyet olimpiai sportokhoz 
kötődő képekkel díszítettek. A leg-
több lakóépületbe több nemzet spor-
tolóit költöztették, így van lehetőség a 
találkozásra, ismerkedésre a részt-
vevőknek. A nézelődés és a szórako-
zás is fontos, de nem a legfontosabb. 
Versenyezni jöttünk” – fogalmazott 
Lőrincz. Ő egyébként romániai idő 
szerint ma 10.30-kor kezd a kvalifi-
kációs futamban, ahol a 74 indulóból 

az első harminc jut tovább az öt ne-
gyeddöntős futamba. Onnan az elő-
döntőbe, majd pedig a 14.25-kor kez-
dődő fináléba vezet az út.

Ma rendezik egyébként a férfi sí-
futók klasszikus stílusú sprintver-
senyét is Alin Florin Ciancával a me-
zőnyben, de női hódeszka félcső, fér-
fi alpesisí-szuperkombináció, női 
500 méteres rövid pályás gyorskor-
csolya, női egyes szánkó – Raluca 
Strămăturaruval –, férfi 1500 méteres 
gyorskorcsolya is lesz, és a curling 
vegyes párosok Kanada–Svájc dön-
tőjét is mára tervezik. Szintén ma 
lesz a short-track férfi 1000 méteres 
próbájának, valamint az 5000 méte-
res váltónak a selejtezője, ahol a ma-
gyarországi Liu Shaolin Sándor és 
Liu Shaoang is érdekelt lesz.

Helyreállt a közvetítés

Mindezt várhatóan zavartalanul le-
het majd figyelemmel követni az M4 
Sport csatornáján is, amely a koráb-
bi bejelentés dacára egy ideig kódol-
va volt az UPC és az RCS&RDS szol-
gáltatóknál. A magyar közszolgála-
ti televízió illetékesei, mint ismere-
tes, korábban bejelentették, hogy a 
csatorna történetében először meg-
vásárolták a közvetítési jogokat az 
egész Kárpát-medencére, ezért a 
phjongcshangi csúcsesemény idején 
a határon túliak számára is elérhe-
tő lesz a műsoruk. Ennek megfelelő-
en pénteken és szombaton nem is sö-
tétült el a képernyő a téli játékok köz-
vetítéseikor az M4 Sporton, vasárnap 
azonban a már jól ismert szerzői jo-
gi korlátozása felirattal kódolták a 
csatornát. Lapunk tegnap délelőtt az 
MTVA-hoz fordult a kialakult helyzet 
miatt: arról érdeklődtünk, hogy tud-
nak-e a problémáról, mi az oka en-
nek, és mit terveznek tenni annak 
érdekében, hogy a határon túli ma-
gyarok a magyar közszolgálati tele-
vízió sportcsatornáján követhessék 
a téli olimpiáról szóló közvetítéseket. 
Választ ugyan nem kaptunk, viszont 
14 órakor megszűnt a geokódolás, így 
immár Romániában is zavartalanul 
megtekinthetőek az M4 Sport olimpi-
ai közvetítései, és az erdélyi magyar 
sportbarátok élőben szurkolhatnak 
kedvenc versenyzőiknek.

GerGely Imre, rostás szabolcs,  
VásárhelyI-Nyemec réka

A téli olimpia hétfői dobogósai

A szombati sprintverseny után a női sílövők üldözéses számát is német klasz-
szis, Laura Dahlmeier nyerte meg tegnap a phjongcshangi téli olimpián. Az 
erős szél miatt az alpesi sízők tegnapi versenyeit újfent lefújták – és csü-
törtökre halasztották –, az előrejelzések pedig mára és holnapra sem biz-
tatóak. A hétfői dobogósok, sílövészet, női 10 km üldözéses: 1. Laura 
Dahlmeier (német), 2. Anastasiya Kuzmina (szlovák), 3. Anais Bescond (fran-
cia). Férfi 12,5 km-es üldözéses: 1. Martin Fourcade (francia), 2. Sebastian 
Samuelsson (svéd), 3. Benedict Doll (német). Műkorcsolya, csapat: 1. Ka-
nada, 2. oroszországi sportolók semleges zászló alatt, 3. Egyesült Államok. 
Hódeszka: női slopestyle: 1. Jamie Anderson (amerikai), 2. Laurie Blouin 
(kanadai), 3. Enni Rukajarvi (finn). Síugrás: női normálsánc: 1. Maren 
Lundby (norvég), 2. Katharina Althaus (német), 3. Sara Takanasi (japán). 
Gyorskorcsolya: női 1500 méter: 1. Ireen Wust (holland), 2. Miho Takagi 
(japán), 3. Marrit Leenstra (holland). Síakrobatika: férfi mogul: 1. Mikael 
Kingsbury (kanadai), 2. Matt Graham (ausztrál), 3. Daichi Hara (japán).

Szabadrúgással nyert a Craiova
Csalódott volt Eugen Neagoe, a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgó-
csapatának vezetőedzője, miután az 
élvonalbeli bajnokság alapszakaszá-
nak 24. fordulójában 1-0-ra kikap-
tak a Craiova vendégeként. Az egyet-
len gólt Gustavo szerezte szabadrú-
gásból, amely miatt a háromszékiek 
szakvezetője szerint kárba veszett 
tanítványai pályán nyújtott „fantasz-
tikus” erőfeszítése. „Taktikailag jól 
játszottunk, és jó benyomást nyújtot-
tunk. A fiúk a végsőkig harcoltak, fu-
tottak a labda után. Ha a szünet előtt 
sikerült volna gólt szereznünk, ak-
kor nyerni is tudtunk volna. Azért va-
gyok a legmérgesebb, mert pontrú-
gásból kaptunk gólt” – értékelt a lefú-

jást követően Neagoe. A vereség elle-
nére a Sepsi OSK 18 ponttal az össze-
tett 12. helyén maradt, legközelebb 
pedig azt a Chiajnát fogadja, amely 
lapzártánk után a Dinamóval mér-
kőzött meg hazai környezetben. Va-
sárnap esti győzelmével egyébként 
a Craiova faragott a hátrányából: az 
összetett harmadik helyén 47 pont-
tal állva hatpontos lemaradással kö-
veti a listavezető Kolozsvári CFR-t és 
néggyel az FCSB-t. Az alapszakasz-
ból már csak két forduló van hátra, 
azt követően az addig gyűjtött ponto-
kat megfelezik az alsó- és felsőházi 
rájátszásra oszló mezőnyben.

V. Ny. r.

A Brassó az UTE, a Sportklub a DAC ellen folytatja
Az alsóházi középszakasz megnye-
résével az alapszakasz összesíté-
sében ötödikként továbbjutó Brassó 
Corona az Újpestet, míg a közvet-
lenül mögötte végző Csíkszeredai 
Sportklub a Dunaújvárosi Acélbiká-
kat kapta ellenfélnek a jégkorong-
Erste Liga egyenes kieséses ráját-
szásában. A felsőház legjobb három 
csapata ugyanis az összetettben el-
ért helyének sorrendjében választ-
hatott tegnap az alsóházból tovább-
jutott négy alakulat közül, ezért az 
első helyet a DVTK Jegesmedvék-
től Miskolcon „elhappoló” Buda-
pesti MAC kezdett, majd a címvé-
dő és a Dunaújvárosi Acélbikák kö-
vetkezett a sorban. Az Újpest érte-

lemszerűen azt kapta, akit a többi-
ek meghagytak neki, ezért nem vé-
letlen, hogy a középszakaszt ve-
retlenül teljesítő barcaságiakkal 
kell farkasszemet néznie. Ugyan-
ezt az elvet tükrözi az Acélbikák 
választása is, ugyanakkor a MAC 
nem akarta megismételi a tavalyi 
negyeddöntőt, így a Ferencváros-
ra esett a választása, „meghagy-
va” a címvédő miskolciaknak a rá-
játszásba jutást utolsóként, a bécsi 
Vienna Capitals vendégéként va-
sárnap aratott 3-2-es győzelmével 
kiharcoló Székesfehérvári Titáno-
kat. A negyeddöntő február 20-án 
kezdődik az erdélyi csapatok ide-
genbeli szereplésével.

Az ellenfélválasztáshoz kapcso-
lódó sajtótájékoztatón Szabados Ri-
chárd, a liga alelnöke színvonalas-
nak és izgalmasnak értékelte a há-
rom országot felölelő sorozat eddigi 
mérkőzéseit. Szerinte a középsza-
kasz beépítése jó döntés volt, mert 
így a felsőház első helye és a ráját-
szásba jutás is csak az utolsó fordu-
lóban dőlt el. A közleményük alap-
ján azt is hangsúlyozta, hogy a foly-
tatásban is igyekszenek minél job-
ban kiszolgálni a szurkolókat, mivel 
hosszú távon szeretnék, ha a mér-
kőzésre járás „családi szórakozás” 
és „teljes élmény” lenne.
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Lőrincz-Sára Tímea szerint leírhatatlan érzés, hogy részt vehetett az ötkarikás esemény megnyitóján

Forrás: Facebook.com/lőrINcz sára tímea




