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Bejutott a legjobb 

négy közé a magyar 

férfi rövidpályás gyors-

korcsolya-váltó a 

phjongcshangi téli olim-

pián kedden. A román 

küldöttség is örülhetett, 

Raluca Strămăturaru he-

tedik lett női szánkóban.

Rövidpályás gyorskorcso-
lyában a Burján Csaba, 
Knoch Viktor, Liu Shaoang, 

Liu Shaolin Sándor összeállítású 
magyar kvartett a világelső dél-
koreai staféta mögött magabiz-
tosan jutott a fináléba, ahol még 
a kanadaiak és a kínaiak lesz-
nek az ellenfelek. „Nagyon rossz 
olimpia már nem lehet. Ami-
ért jöttünk, azt elértük. Akármi 
lesz, már nem tudok elégedet-
len lenni. Azt gondoltuk, hamar 
megindulnak a dél-koreaiak, de 
hiába mentek előre, nem volt 
nagy az iram, emiatt gyakran 
változtak a pozíciók. Nagyon tet-
szett, hogy az amerikaiakat két-
szer is leváltottuk” – értékelt a 
rangidős, negyedik olimpiáján 
szereplő Knoch Viktor. Hozzátet-
te, örül, hogy négycsapatos lesz 
a döntő, így talán nyugodtabb fu-
tamra lehet számítani. Kiemel-
te, nem írná alá előre a negyedik 
helyet. A férfi váltók döntőjét jö-
vő csütörtökön rendezik.

Ugyancsak kedden Liu Shaolin 
Sándor negyeddöntőbe jutott a 
férfi rövidpályás gyorskorcsolya 
1000 méteres versenyén. Shaolin 

öccse, Liu Shaoang is indult a 
selejtezőben, de szabálytalan 
manőverezés miatt kizárták. A 
negyeddöntőt szombaton tart-
ják. A lányok short track verse-
nyének 500 méteres próbáján 
Keszler Andrea és Jászapáti Pet-
ra egyformán a negyeddöntőben 
búcsúzott (a 10. és a 13. helyekre 
rangsorolták őket). A magyar szí-
neket képviselők közül a nagy-
pályás gyorskorcsolyázó Nagy 
Konrád a 29. helyen végzett 1500 
méteren. Alpesi összetettben 
Samsal Dalibor 32., Kékesi Már-
ton pedig 35. lett, a sífutó Kónya 

Ádám időeredménye pedig a 68. 
helyre volt elég a klasszikus stí-
lusú egyéni sprintversenyben.

Román 7. hely szánkóban

Harmadik olimpiai aranyér-
mét nyerte női szánkóban a né-
met Natalie Geisenberger. A 30 
esztendős, hétszeres világbajnok 
Geisenberger négy éve Szocsi-
ban egyesben és csapatban is di-
adalmaskodott, most pedig már a 
hétfői első futam után állt az élre, 
és végig ott maradt. Kiváló helye-
zéssel zárta a versenyt a román 

Raluca Strămăturaru, aki az elő-
kelő 7. helyen végzett. A sífutók 
egyéni sprintversenyben a gyer-
gyószentmiklósi Lőrincz-Sára 
Tímea a 61., Alin Cioancă pedig 
a 48. helyen végzett. Ma délben 
újra rajthoz áll a csíkszere-
dai Tófalvi Éva, a 15 km-es női 
sílövőverseny romániai idő sze-
rint 13.05 órakor kezdődik.

A keddi győztesek

A phjongcshangi téli olimpia 
keddi versenynapjának győz-
tesei. Hódeszka.  Női félcső: 

Chloe Kim (Egyesült Államok). 
Curling. Vegyespáros: Kanada 
(John Morris, Kaitlyn Lawes). Al-
pesi sí. Férfi kombináció: Mar-
cel Hirscher (Ausztria). Sífutás. 
Női klasszikus stílusú egyéni 
sprint: Stina Nilsson (Svédor-
szág). Férfi klasszikus stílusú 
egyéni sprint: Johannes Hösflot 
Kläbo (Norvégia). Rövidpá-
lyás gyorskorcsolya.  Női 500 
méter: Arianna Fontana (Olasz-
ország). Szánkó. Női egyéni: 
Natalie Geisenberger (Német-
ország). Gyorskorcsolya. Férfi 
1500 méter: Kjeld Nuis (Hollandia).

Magyar pontszerzés a dél-koreai téli olimpián

Döntős a magyar gyorskorcsolya-váltó

A téli olimpia 5000 méteres rövidpályás gyorskorcsolya-váltó versenyének elődöntője. A második sorban a Liu-fivérek
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Sorrendben harmadik olim-
piai aranyérméért küzd majd a 
kanadai jégkorong-válogatott, no-
ha a ma kezdődő férfi tornán a 
phjongcshangi csapatból hiányoz-
ni fognak az NHL-es világsztárok. 
Azonban nemcsak a kanadai, ha-
nem az orosz, a cseh, az ameri-
kai, a finn és a svéd együttest is 
jelentősen sújtja, hogy nem sze-
repeltethetik az észak-amerikai 
profiligában érdekelt hokisaikat. 
A svájci, a szlovák, a szlovén, a 
norvég és a német együttest ke-
vésbé érinti az NHL-es blokád, 
míg a házigazda dél-koreaiak-
nál nincs NHL-es hiányzó. Így 
aztán szinte mindegyik váloga-
tott az Európában játszókra épít, 

a rendezők pedig a hazai pont-
vadászatban edződőkre. Az NHL 
1998 óta volt jelen az olimpiákon 
és az utolsó két játékon kanadai 
siker született. Phjongcshangra 
viszont nem sikerült megegyez-
ni az észak-amerikai profik sze-
repeltetéséről, döntően anyagi és 
biztosítási okok miatt. Azzal, hogy 
a hat legerősebb csapatot „lefojtot-
ták”, minden bizonnyal sokkal ki-
egyenlítettebb lesz a mezőny, mint 
korábban, egyetlen gárda sem tud 
nyomasztó fölénybe kerülni. Igaz, 
alig lesz jelen világsztár, kivé-
telt jelent például az orosz Pavel 
Dacjuk és Ilja Kovalcsuk. Az olim-
piai torna lebonyolítása szokat-
lan, mert a 12 válogatottat úgy 

sorolták három négyes csoport-
ba, hogy a csoportok végeredmé-
nye alapján egy összesített, 12-es 
tabellát állítanak össze. Az ösz-
szesített lista első négy helyezett-
je – a három csoportgyőztes és a 
legjobb csoportmásodik – egyből 
a negyeddöntőbe jut. Az ötödik a 
12-kel, a hatodik a 11-kel, a he-
tedik a tizedikkel, míg a nyolca-
dik a kilencedikkel mérkőzik a 
nyolc közé kerülésért. Íme, a cso-
portbeosztás. A-csoport: Kana-
da, Csehország, Svájc és Koreai 
Köztársaság. B-csoport: Egye-
sült  Államok, Oroszország, 
Szlovákia és Szlovénia. C-cso-
port:  Svédország, Finnország, 
Norvégia és Németország.

Olimpia az NHL-es sztárok nélkül

Barátságos, felkészülési labdarúgó mérkőzést 
játszik ma délután 6 órától az FK Csíkszereda 
U19-es korosztályú együttese. A csíki fiatalok a 
3. Ligában érdekelt Kézdivásárhelyi SE felnőtt 

csapatát fogadják a Márton Áron- és a Segítő 
Mária gimnáziumok mögötti műgyepes pályán. 
A nézők belépése ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Csíkszereda vendége a Kézdivásárhely labdarúgó-csapata

Vasárnap este játszik az Imperial Wet

Véglegesítették a teremlabdarúgó Románia-kupa nyolcaddöntőjének 
műsorát. A Csíkszeredai Imperial Wet a Duna-parton, a Dunărea Călărași 
otthonában vendégszerepel, a mérkőzés vasárnap 18.00 órakor kezdődik. 

Real Madrid–PSG mérkőzés a BL-ben

Ma este rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő slágerpáro-
sításának első felvonását: a címvédő Real Madrid a Paris Saint-Germaint 
fogadja. A ma esti műsor: Real Madrid (spanyol)–Paris Saint-Germain 
(francia) és FC Porto (portugál)–FC Liverpool (angol). Mindkét találkozó 
21.45 órakor kezdődik, a Real–PSG mérkőzést a Telekom Sport 1, a Por-
to–Liverpool meccset pedig Telekom Sport 2 közvetíti élőben. 

Nyert a Dinamo Chiajnán

Befejeződött a román labdarúgó 1. Liga alapszakaszának 24. fordu-
lója. A hétfő esti mérkőzéseken a Poli Iași legyőzte az FC Botoșani 
együttesét, a Dinamo pedig elhozta a pontokat Chiajnáról, így nyílt 
maradt a harc a felsőházi rájátszásért, hat helyért nyolc együttes 
verseng. Eredmények.  Poli Iași–FC Botoșani 1–0 (0–0) / 
gólszerző: Cristea (53. perc)/.  Concordia Chiajna–Bukares-
ti Dinamo 3–4 (0–0) /g: Bumba (69.), Bud (73.) és Marc (81.), 
illetve Nemec (47.), Salomao (58.), Torje (71.) és Popa (78.)/.  A 
forduló korábbi, már közölt eredményei: Temesvári Poli–FC Voluntari 
2–3, Astra Giurgiu–Medgyesi Gaz Metan 4–3, Bukaresti Juventus–
Viitorul Ovidiu 0–1, FCSB–Kolozsvári CFR 1–1, Craiovai U–Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 1–0. Az élmezőnyben: 1. Kolozsvári CFR 53 
pont, 2. FCSB 51, 3. Craiova 47.




