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11.00 Tenisz, WTA-torna, 
Doha, Katar, 2. forduló 
(Digi Sport 2) 

12.00 Tenisz, ATP-torna, 
Rotterdam, Hollandia, 2. forduló 
(Digi Sport 3, Telekom Sport 2)

16.30 Országúti kerékpár, 
Andalúz körverseny, 
Spanyolország, 1. szakasz 
(Eurosport 2)

17.00 Férfi röplabda, A1 osztály, 
20. forduló: Bukaresti Steaua–
Galaci Arcada 
(Digi Sport 4)

18.00 Országúti kerékpár, 
Algarve körverseny, 
Portugália, 1. szakasz 
(Eurosport 2)

19.00 Férfi kosárlabda, All Star Game, 
Sepsiszentgyörgy
 (Digi Sport 3)

19.00 Női kosárlabda, 
Európa-bajnoki selejtező: 
Magyarország–Litvánia 
(M4 Sport)

19.30 Női röplabda, A1 osztály, 
16. forduló: Bukaresti Dinamo–
Balázsfalvi Alba (Digi Sport 4)

21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája, 
nyolcaddöntő, odavágó: 
Real Madrid–Paris Saint-
Germain 
(Telekom Sport 1)

21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája, 
nyolcaddöntő, odavágó: 
FC Porto–Liverpool 
(Telekom Sport 2)

Téli Olimpiai Játékok, Pjongcsang, 
Dél-Korea:
8.50 Curling, női csoportmérkőzés 

(Eurosport 1)

9.30 Jégkorong, női csoportmérkőzés 
(Eurosport 2)

10.30 Északi összetett, férfi 10 km 
(Eurosport 1, M4 Sport)

11.45 Gyorskorcsolya, női 1000 m 
(Eurosport 1, M4 Sport) 

13.15 Biatlon, női 15 km (Eurosport 1, 
M4 Sport, TVR 3)

14.00 Jégkorong, férfi csoportmérkő-
zés (Eurosport 2)

  4.00 Alpesi sí, férfi szuperóriás-műle-
siklás (Eurosport 1, 
M4 Sport, TVR 3)

  6.00 Múkorcsolya, férfi egyéni 
(Eurosport 1, M4 Sport)

Sportesemények a televízióban

Gólzáporos chiajnai győzelmével felsőházban a Dinamo
Elképesztő második félidőt 

játszott a Bukaresti Dinamo 
és a Concordia Chiajna a Li-
ga 1 24. fordulójának hétfő esti 
zárómérkőzésén: a gól nélkü-
li első játékrészt és a szünetet 
követően hét találat esett. Vé-
gül a vendég fővárosiak 4–3-ra 
nyertek, ezzel két fordulóval az 
alapszakasz lejárta előtt egy-
előre bent vannak a felsőhá-

zi rájátszásban. A forduló nagy 
vesztese az FC Botoșani, amely 
a másik hétfői találkozón 1–0-
ra kikapott a közvetlen ellenfél 
CSM Poli Iași otthonában, így a 
két együttes azonos pontszám-
mal rendelkezik és még szintén 
esélyes bejutni a play-offba. 

Labdarúgó Liga 1, alapsza-
kasz, 24. forduló: hétfő: CSM 
Poli Iași–FC Botoșani 1–0 

(0–0), gólszerző: Cristea (53.), 
Concordia Chiajna–Bukaresti 
Dinamo 3–4 (0–0), gsz.: Bumba 
(69.), Bud (73.), Marc (81.), illet-
ve Nemec (47.), Salomao (58.), 
Torje (71.), Popa (78.), koráb-
ban: Temesvári ACS Poli–FC 
Voluntari 2–3, Astra Giurgiu–
Medgyesi Gaz Metan 4–3, Bu-
karesti Juventus–FC Viitorul 
0–1, Bukaresti FCSB–Kolozsvá-

ri CFR 1–1, CSU Craiova–Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 1–0. A 
bajnokság állása (két forduló-
val az alapszakasz vége előtt): 
1. CFR 53 pont, 2. FCSB 51, 3. 
Craiova 47, 4. Astra 41, 5. Viitorul 
38, 6. Dinamo 38, 7. Iași 36, 8. 
Botoșani 36, 9. Voluntari 28, 10. 
Temesvár 26, 11. Chiajna 24, 12. 
Sepsi 18, 13. Medgyes 15, 14. 
Juventus 10.

Elkezdődött a női felnőtt országos teke bajnok-

ság visszavágó-sorozata. A Marosvásárhelyi 

Elektromaros Romgaz csapata könnyed győzel-

met szerzett a Bukaresti Rapid ellen, és készül 

a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének hétvégi 

hazai visszavágójára. 

A marosvásárhelyi együt-
tes számára a Ploiești-
en lejátszott idegenbeli 

mérkőzés kiváló edzésnek szá-
mított a Bajnokok Ligája negyed-
döntőjének hazai visszavágója 
előtt. Az Elektromaros fölénye-

sen, 8–0-ra (3099–2782 ledön-
tött fa) verte a házigazdának 
számító fővárosiakat, a leg-
eredményesebb vásárhelyi já-
tékos Duka Tilda (531 ledöntött 
fa) volt. A könnyed bajnoki győ-
zelem után az Elektromaros 

a rangos európai kupasoro-
zat szombati, az osztrák BBSV 
Bécs elleni párharcára ké-
szül, amelyet előnyből folytat, 
miután 6–2 arányban győzött 
idegenben, így első számú esé-
lyesnek számít az elődöntőbe 
jutáshoz (ennek eléréséhez leg-
alább három csapatpontra lesz 
szüksége).

Közben a marosvásárhelyi 
klub ifjúsági, 18 év alatti teké-
sei (edzők: Orosz István és Se-
res József) ismét bizonyították 
tehetségüket, hiszen tizenkét 
érmet (négy arany, két ezüst, 
hat bronz) nyertek az egyéni 
országos bajnokság a Hunyad 
megyei Petrillán rendezett 

döntőjén. Aranyérmet, egyúttal 
országos bajnoki címet szer-
zett Seres Bernadett egyéni-
ben és Gál Beatrix Tímeával 
párosban, Szász Tibor Leven-
te egyéniben és Kötő Kálmán 
Dávid sprintben. Gál Beatrix 
Tímea egyéniben és Andrá-
si Dániel Alexandru Mitruval 
(CSO Tălmaciu) párosban 
ezüstérmet nyert, míg Bató Ju-
dit Katalin egyéniben, Seres 
Bernadett, Gál Beatrix Tímea, 
Benke Zoltán és Andrási Dáni-
el mind sprintben, illetve Suciu 
Henrietta Andreea Nacuval 
(Vajdahunyadi Siderurgica) pá-
rosban bronzérmesek lettek.

 HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Egy tucat érmet nyertek a Marosvásárhelyi Elektromaros ifjúsági tekései

Készülnek a visszavágóra

Az érmet nyert marosvásárhelyi ifjúsági tekések és edzőik

FOTÓ: MAROSVÁSÁRHELYI ELEKTROMAROS

Magyarországon 
játszott az Active 7
Az immár tizenötödik alka-
lommal az anyaországi Tatán 
megrendezett nemzetközi ké-
zilabdatornán vett részt a Ma-
rosvásárhelyi Active 7 amatőr 
női kézilabdacsapata – ame-
lyen a házigazda tataiak, vala-
mint a mohácsiak mellett még 
három határon túlról érke-
ző csapat – Erdélyből Maros-
vásárhely mellett Sepsiszent-
györgy és Székelyudvarhely, 
Felvidékről Naszvad együt-
tese – versengett egymás-
sal. A tornán a mérkőzéseket 
2x3-as csoportban körmér-
kőzéses formában bonyolítot-
ták le, majd a helyosztók kö-
vetkeztek. Az Active 7 számá-
ra a torna hasznos felkészü-
lés volt a szombati, a maros-
vásárhelyi Szász Albert Sport-
iskola termében rendezen-
dő, a Hargita megyei női kézi-
labda-bajnokság hazai tornája 
előtt. A vásárhelyiek végül az 
ötödik helyen zártak, és egy 
különdíjban is részesültek: 
Biró (Peres) Zita a legtechni-
kásabb határon túli játékos cí-
met szerezte meg. A Kárpát 
Meditop Kupa végeredménye: 
1. Mo hácsi TE, 2. Naszvad (Fel-
vidék), 3. Székelyudvarhely, 4. 
Tatai AC, 5. Marosvásárhely, 6. 
Sepsiszentgyörgy.

Döntős a magyar 
férfi váltó
Döntőbe jutott a magyar fér-
fi gyorskorcsolyaváltó 5000 
méteren a phjongcshangi té-
li olimpia keddi versenynap-
ján. A Liu Shaolin Sándor, Liu 
Shaoang, Knoch Viktor, Bur-
ján Csaba összeállítású csa-
pat az elődöntős futamban a 
dél-koreaiak mögött máso-
dikként ért célba, az ameri-
kaiakat és a japánokat meg-
előzve. Az első két hely ért 
A döntőt, az érmes futamot 
– melybe Kína és Kanada ju-
tott még be – csak jövő csü-
törtökön rendezik, amikor a 
magyar csapatnak minden 
esélye megvan az éremszer-
zésre. Ugyancsak kedden Liu 
Shaolin Sándor a negyed-
döntőbe jutott a férfi gyors-
korcsolya 1000 méteres táv-
jának selejtezőjéből. Shaolin 
öccse, Liu Shaoang is indult 
az első futamban, de sza-
bálytalan manőverezés miatt 
kizárták. A negyeddöntőt, az 
elődöntőt és a döntőt  szom-
baton tartják. Mindezt meg-
előzően a szerdai verseny-
napon a csíkszeredai Tófalvi 
Éva második versenyére ké-
szül a biatlon 15 km-es egyé-
ni futamában, miután sprint-
ben hétvégén a 81. helyen 
végzett.

Kolozsvár–Várad 
a kupáért
A címvédő Kolozsvári U-BT és 
a Nagyváradi CSM játszotta 
a Sepsiszentgyörgyön rende-
zett férfi kosárlabda Románia 
nyolcasdöntőjének kedd esti, 
lapzártánk után véget ért fi-
náléját, miután hétfőn a leg-
jobb négy között a kolozs-
váriak 77–75-re a Temesvári 
BC-t, a nagyváradiak 71–65-
re a Bukaresti Steauát ver-
ték. Ma este 19 órától a férfi-
ak All Star Game-jével zárul 
a sepsiszentgyörgyi megmé-
rettetés.




