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Kezdődnek a BLnyolcaddöntők

Az aranygeneráció képviselője komoly esélyesnek lépett elő

Két párharccal, a Juventus–
Tottenham és a Basel–
Machester City mérkőzésekkel
ma 21.45 órától elkezdődik
a labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjének odavágója. Holnap FC Porto–Liverpool
és Real Madrid–Paris SaintGermain találkozók lesznek,
míg jövő héten Chelsea–FC
Barcelona, Bayern München–
Besiktas, Sevilla–Manchester
United és Sahtar Doneck–AS
Roma párharcok következnek.
A visszavágókat március 6. és
14. között játsszák.

Lupescu küzd a főnökségért
FOTÓ: UEFA.COM

Közelít a Craiova
Kihasználta a Bukaresti FCSB
és a Kolozsvári CFR döntetlenjét a harmadik helyezett CSU
Craiova, miután az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának egyetlen vasárnapi mérkőzésén Gustavo 62. percben
lőtt szabadrúgásgóljával 1–0-ra
legyőzte a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK-t. A craiovai együttes győzelmével négy pontra
csökkentette hátrányát a FCSB,
illetve hatra a CFR mögött.

A döntőért
játszottak a kupában
A Nagyváradi CSM a Bukaresti Steauával, a Temesvári BC a
címvédő Kolozsvári U-BT-vel
játszott a hétfő esti elődöntőkben a Sepsiszentgyörgyön zajló
férfi kosárlabda Románia-kupa
ma 19 órától kezdődő döntőjébe jutásért. A hétvégi negyeddöntőkben: Nagyváradi CSM–
Galaci Phoenix 82–67, Bukaresti
Steaua–Temesvári Timba 103–
55, Temesvári BC–Nagyszebeni
CSU 103–101, Kolozsvári U-BT–
BCMU Pitești 74–66.

Román győzelem,
magyar vereség
A román női kosárlabda-válogatott 80–59 arányban nyert
Finnországban az Európa-bajnoki selejtező E csoportjának
3. fordulójában. A sorozatot két
vereséggel (59–80 Szlovénia
és 45–87 Franciaország ellen)
kezdő Románia a csoport harmadik helyén áll, és szerdán
ismét idegenben Szlovéniával
játszik. A magyar együttes a C
csoportban két győzelem után
(73–70 Litvánia és 137–48
Albánia ellen) 71–64-re kikapott Oroszországban. Ezzel a
vereséggel Magyarország lecsúszott a második helyre, és
szerdán Litvániát fogadja.

Botlott a CSM
Csak döntetlent játszott a Bukaresti CSM vasárnap hazai pályán
az orosz Rosztov-Don ellen a női
kézilabda Bajnokok Ligája 1-es
főcsoportjának 3. fordulójában:
a 22–22-es végeredménnyel
azonban megőrizte első helyét.

Bravúros szegedi
győzelem Löwenben
A MOL-Pick Szeged meglepetésre két góllal, 37–35-re nyert
a német bajnok Rhein-Neckar
Löwen otthonában vasárnap
este a férfi kézilabda Bajnokok
Ligája A csoportjának 11. fordulójában, és ezzel megközelítette
ellenfelét a negyedik helyért
zajló küzdelemben.

Lupescu elismert szakembernek számít az európai szövetségnél

Ionuț Lupescu lesz a jelenlegi hazai futballvezető,

árulta, hogy Cosmin Contrát
nem áll szándékában leváltani
a válogatott szövetségi kapitányi tisztségéből.
Răzvan Burleanu korábban
nagyon biztosnak mutatkozott
a sikerében, mert elmondása
alapján a tagok közül kétszázan támogatták aláírásukkal
újrázási szándékát. Mellette
addig Marcel Pușcaș, Victoraș
Iacob és Sorin Răducanu jelentették be kandidálásukat,
most viszont egyértelműen a
49 éves Lupescu számít főesélyesnek, aki bevallása szerint kimerítette lehetőségeit az
UEFA technikai bizottságában,
és „felnőtt” az új kihívást jelentő feladathoz.
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választások, nekünk 120 szavazatunk lenne, Burleanu még
Răzvan Burleanu legfőbb riválisa a Román Labda- a második körbe se jutna be”
– vélekedett a központi sportsajtónak. Lupescu a Gazeta
rúgó Szövetség (FRF) áprilisi elnökválasztásán.
Sporturilornak nyilatkozva közölte: lezárta tevékenységét az
döntöttem, hogy eleget teszek
onuț Lupescu harcba száll
UEFA-nál, és a napokban a váa kéréseteknek”.
a Román Labdarúgó-szölasztási programját is ismerA régóta várt hivatalos bejevetség (FRF) elnöki tisztsélentést többen üdvözölték, külö- tetni fogja. „Bemutatom majd
géért az április 18-ai tisztújító
közgyűlésén. A sportág európai nösen a regnáló FRF-vezetővel, a csapatot is, amellyel együtt
szervezetének (UEFA) eddigi Răzvan Burleanuval „hada- szeretnék dolgozni, de az alapszabály szerint amúgy is az elkozó” hazai „aranygeneráció”
technikai igazgatója ezt jelennök jogkörébe tartozik főtitkárt
tagjai örültek a döntésnek.
tette be Twitter-oldalán, ahol
Florin Prunea szerint Lupescu jelölni, amely tisztségre már
hangsúlyozta: „sokan voltatok,
van pár elképzelésem” – közölakik az évek folyamán kérté- biztosan megnyeri majd a váte a Mircea Sandu elnöksége
lasztást. „Ő Fergusonnal regtek, hogy tapasztalatomat, tuidején az FRF-nél már ügyvezedásomat és szenvedélyemet gelizik, Mourinhóval ebédel.
tő igazgatóként dolgozó szakHa hazatér, az csakis azért
állítsam a hazai labdarúgás
ember. A ProX (volt Sport.ro)
lesz, hogy segítse a romániai
szolgálatába. Hallottam, megtévécsatornának azt már elértettem, mérlegeltem és úgy futballt. Ha holnap lennének a
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Románia legyőzte Kanadát a Fed Kupában
Három mérkőzés elég volt Románia női teniszválogatottjának
ahhoz, hogy Kolozsváron továbbjusson a Fed Kupa második világcsoportjának első köréből. A
világranglistán második Simona
Halep nélkül felálló piros-sárgakék együttes Sorana Cârstea
és Irina Begu sikereivel múlta
felül 3–0-ra a gyengébben rangsorolt sportolókat felvonultató
Kanadát. A papírformát igazoló eredményt Cârstea szombaton alapozta meg, amikor simán,
6:2, 6:2-re legyőzte Carol Zhaót,
majd pedig Begu – némi szenve-

dés után – 6:3, 6:7, 6:2-re verte az
amúgy szintén román származású Bianca Andreescut. Vasárnap a világranglistán 37. helyen
jegyzett teniszező már könynyedén, 6:2, 6:4 arányban nyert
Katherine Sebov ellen, ezért az
Ana Bogdan, Ioana Olaru alkotta páros Gabriela Dabrowski
és Zhao elleni összecsapásának már nem volt tétje. Győzelmével Románia a folytatásban
az élvonalba való feljutásért játszik majd.
Hétvégén lépett pályára
a C csoport első helyén záró

Copil elvesztette első ATP-döntőjét
Pályafutása első ATP-döntőjét játszotta vasárnap Marius Copil: a
27 éves román teniszező három játszmában, 6:7, 7:6, 4:6 arányban
vesztett a bosnyák Mirza Basiccsal szemben a Szófiában rendezett
torna fináléjában. Döntőbe jutásával az aradi származású Marius
Copil 19 helyet lépett előre az ATP legfrissebb, hétfői világranglistáján, a 93-ról a 74-re, amely karrierje eddigi legjobbjának számít.
radt a Konta Johannát soraiban
tudó Nagy-Britanniával szemben. Ezzel a vereséggel a pirosfehér-zöldek maradnak a Fed
Kupa harmadik vonalában.

Magyarország Fed Kupa-csapata is az euro-afrikai zóna egyes
csoportjában, ám a Babos Tímeát nélkülöző együttes két egyéni
meccs elvesztése után alulma-

Sportesemények a televízióban
11.00 Tenisz, WTA-torna, Doha, Katar,
1. forduló (Digi Sport 2)
12.00 Tenisz, ATP-torna, Rotterdam,
Hollandia, 1. forduló (Digi Sport
3, Telekom Sport 2)
18.00 Férfi kézilabda, Bölények Ligája,
18. forduló: Tordai Potaissa–
Dunărea Călărași (Digi Sport 3,
Telekom Sport 2)
19.00 Férfi kosárlabda, Románia Kupa,
nyolcasdöntő, döntő
(Digi Sport 4)

19.00 Labdarúgás, Európa Liga,
tizenhatoddöntő, odavágó:
Czvena Zvezda–CSZKA
Moszkva (Telekom Sport 1)
21.45 Labdarúgás, Bajnokok
Ligája, nyolcaddöntő, odavágó:
Juventus–Tottenham
(Telekom Sport 1)
21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája,
nyolcaddöntő, odavágó:
FC Basel–Manchester City
(Telekom Sport 2)

Téli Olimpiai Játékok, Pjongcsang, Dél-Korea:
2.40 Alpesi sí, női műlesiklás
(Eurosport 1)
4.15 Hódeszka, női,
férfi egyéni
(Eurosport 1, M4 Sport)
5.00 Műkorcsolya, páros
(Eurosport 1)
8.00 Alpesi sí, férfi
kombinált műlesiklás
(Eurosport 1, M4 Sport)

9.30 Női jégkorong, csoportmérkőzés
(Eurosport 2)
10.30 Sífutás, női,
férfi klasszikus sprint
(Eurosport 1, M4 Sport,
TVR HD)
11.45 Gyorskorcsolya,
női 500 m (Eurosport 1)
12.30 Szánkó, női egyéni
(Eurosport 1, M4 Sport, TVR 3)

