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Négy helyett csak három bukaresti aréna újjáépítését fejezhetik be a 2020-as foci-Eb-re

Eb-előkészület vésztervekkel
Elkerülte a Fradi a 
CSM-et a kézi-BL-ben
A Ferencváros női kézilabdacsa-
pata 27-23-ra kikapott vasárnap a 
Bietigheim vendégeként a Bajno-
kok Ligája középdöntőjének utolsó 
fordulójában, ezért a magyar baj-
nok 12 ponttal maradva a Vardar 
Szkopje (18 pont) és a – Thüringer 
ellen 35-29-re győztes – Metz (14 
pont) mögött, a második csoport 
harmadik helyéről jutott a negyed-
döntőbe. A legjobb nyolc között 
így elkerülte a másik ágon ugyan-
csak harmadikként végző Bukares-
ti CSM-et, és a román bajnok he-
lyett az orosz Rosztov-Donnal ját-
szik majd oda-visszavágós ala-
pon az április 6–8-ai és az ápri-
lis 13–15-ei kieséses szakaszban. 
Ugyanakkor lesz még Buducnost–
Győri ETO, Bukaresti CSM–Metz és 
Midtjylland–Vardar párharc is. A női 
kézilabda-BL négyes döntőjét má-
jus 11–12-én rendezik Budapesten.

Hazai pályán is 
kikapott a Brassó
A Brassói Corona jégkorongcsapa-
ta hazai pályán is kikapott 3-1-re a 
Budapesti MAC-tól, ezért az Erste 
Liga elődöntőjében a magyarorszá-
gi együttes 3-0-ra növelte össze-
tettbeli előnyét. Az egyik fél negye-
dik győzelméig tartó párharc lap-
zártánk után folytatódott a Cenk 
alatti városban, míg a másik ágon 
ma és holnap Csíkszeredai Sport-
klub–DVTK Jegesmedvék találko-
zók lesznek 2-0-s miskolci előny 
tudatában.

Nyolcaddöntőbe 
jutott Simona Halep
Simona Halep 1:6, 7:6, 6:2-re le-
győzte a szabadkártyával indu-
ló amerikai Caroline Dolehide-ot 
az Indian Wells-i tenisztorna har-
madik körében, és így továbbju-
tott a tengerentúli seregszem-
le nyolcaddöntőjébe. A női világ-
ranglista élén álló román sporto-
ló következő ellenfele a kínai Qiang 
Wang lesz.

Búcsúzott a Zilah 
az EHF-kupától
Hiába utazott egygólos előnnyel 
Törökországba a Zilah női kézi-
labdacsapata, mert a Kastamonu 
Belediyesi elleni visszavágót 27-24-
re elveszítette, és emiatt nem jutott 
tovább az EHF-kupa elődöntőjébe. 
A legjobb négy között a Craiova ját-
szik majd a török együttessel.

Fogynak a futball-vb 
belépőjegyei
Két mérkőzésre már biztosan nem 
lesz nyílt jegyértékesítés a nyá-
ri oroszországi labdarúgó-világbaj-
nokságon, mert a július 15-ei dön-
tőre és a június 16-ai Argentína–Iz-
land csoportmeccsre már elkeltek 
a belépők. A FIFA közleménye sze-
rint szeptember óta 1 303 616 je-
gyet adtak el; Oroszországon kívül-
ről a legtöbb belépőt Kolumbiában 
vásárolták, 33 408 darabot.

Megbüntették 
a ralivilágbajnokot
A címvédő és pontversenyben 
élen álló francia Sébastian Ogier 
nyerte meg a hétvégi Mexikó Ra-
lit, de utólag szabálytalan bójake-
rülés miatt megfosztották négy 
bónuszpontjától. A Ford Fiestával 
versenyző ötszörös világbajnok 
klasszis csapata fellebbez a bün-
tetés ellen.

Lehetséges, hogy a Dina

mo stadionjának újjáépí

tését nem fejezik be a 

2020as labdarúgóEuró

pabajnokság rajtjáig, ezért 

a kormány vésztervet is kö

zölt a másik három stadi

on látványtervének tegnapi 

bemutatásán.

Alternatív megoldásokra kény-
szerülhet Románia a 2020-as 
labdarúgó-Európa-bajnokság 

társrendezésekor, mert a pályázat-
ban vállalt stadionfejlesztések közül 
az új Dinamo-aréna felépítése kés-
het. Ezt már a területfejlesztési mi-
niszter, Paul Stănescu is kényte-
len volt beismerni tegnapi sajtótájé-
koztatóján, hangsúlyozva: vészhely-
zet esetén Ploiești, Giurgiu, Voluntari 
vagy Mogoșoaia arénája is alkalmas 
lehet arra, hogy a bukaresti Național 
Arenában pályára lépő válogatotta-
kat „befogadják”. „Felvállaljuk, ha 
nem készülünk el időben az építke-
zéssel, ugyanakkor fontos, hogy ha 
késve is, de elvégezzünk minden 
vállalt beruházást” – fogalmazott a 
kormányfőhelyettes.

A Ștefan cel Mare úti létesítmény 
körüli huzavona miatt, mint ismere-
tes, a beruházás megvalósíthatósá-
gi terve még el sem készült, a Steaua, 
a Rapid és az Arcul de Triumf (Dia-
dalív) stadionok viszont zöld jelzést 
kaptak a kormánytól. Stănescu biz-
tos abban, hogy ezek határidőre, 2020 
tavaszára elkészülnek. Manuela 
Pătrășcoiu, az Országos Beruházási 
Vállalat (CNI) ügyvezető tanácsának 

elnöke emlékeztetett arra, hogy csak 
a ghenceai arénát bontják le teljesen, 
és építik újjá, a giulești-i és az első ke-
rületben található – rögbimeccseket 
befogadó – stadion esetében csak 
részleges bontás kell a korszerűsí-
téshez. Tegnap immár a látványter-
veket is bemutatta a sajtónak, ame-
lyek alapján a Steaua arénája tízszö-
gű, csillag formájú épület lesz, míg 
a giulești-i Valentin Stănescu-aréna 
hagyományos vonalvezetések mel-
lett újul meg.

Tanácsadói minősítésében Ghe-
orghe Popescu közölte, korábban már 
sikeresen megrendezték Bukarest-

ben az UEFA-kupa döntőjét, ezért ő 
úgy tekint az EURO 2020-ra mint an-
nak a finálénak a „négyszeres meg-
ismétlésére”.

Románia, mint ismeretes, koráb-
ban a bukaresti Național Arenával 
pályázva nyerte el a jubileumi kon-
tinensviadal három csoportmérkő-
zésének és egy nyolcaddöntős ösz-
szecsapásának a rendezési jogát, ám 
ehhez komoly infrastrukturális fej-
lesztéseket ígértek. Ezek között sze-
repelt a négy aréna korszerűsítése, 
hogy azokat a válogatottak edzőpá-
lyaként használhassák a torna ide-
jén. A hazai fejlesztési vállalat hivata-

los honlapja alapján egyébként orszá-
gos szinten további 400 futballpályát 
is építeni fognak az EURO 2020-as 
program részeként, és attól függetle-
nül még legalább öt sportcsarnok ki-
vitelezésére is vállalást tettek.

Belgiumtól korábban épp a stadi-
onépítések késlekedése miatt vették 
el a rendezés jogát, ezért 12 ország 
12 városára hárul a londoni finálé-
val záruló EURO 2020 megszervezé-
se. Magyarországon Budapest ad ott-
hont három csoportmérkőzésnek és 
egy nyolcaddöntős összecsapásnak.

Vásárhelyi-Nyemec réka

„Puskaporos” görög foci: felfüggesztették a bajnokságot
Botrány botrányt követ a görög él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokságban, 
ahol a PAOK előbb szurkolói rend-
bontások miatt 3-0-ra elveszítet-
te zöldasztalnál az Olympiakosz el-
leni, félbeszakított bajnoki mérkő-
zését, vasárnap késő este pedig az 
Athéni AEK elleni találkozóján küld-
ték az öltözőbe a feleket egy bírói íté-
let okozta zavargás következtében. 
Utóbbi eset viszont már túlnőtte a 
hellén futballderbik megszokott je-
leneteit, mivel a szaloniki klub orosz 
tulajdonosa, Ivan Szavvidisz, test-
őrei gyűrűjében, övtartóban pisz-
tolyt viselve rohant be a pályára, 
hogy számonkérje a játékvezető 

döntését. A sípmester a 90. percben, 
0-0-ás állásnál lesre hivatkozva ér-
vénytelenítette Fernando Varela fe-
jes gólját. Tette ezt olyan körülmé-
nyek között, amikor az AEK 54 pont-
tal vezeti az összetettet, a Răzvan 
Lucescu edzette szaloniki gárda pe-
dig 52 ponttal második a tabellán. 
Az események sora ezután az öl-
tözőkben folytatódott, a játékveze-
tő ugyanis utólag megadta a PAOK 
1-0-s vezetését jelentő találatot, és 
visszahívta a pályára a csapatokat. 
Csakhogy miközben a szaloniki gár-
da visszatért a játéktérre, az AEK – 
amely a görög sajtó alapján elfogadta 
a gól érvényesítését – már nem volt 

hajlandó pályára lépni. Indoklásuk 
alapján „terror és fegyveres fenyege-
tés” közepette nem tudnak játszani. 
A meccset 1-0-s PAOK-győzelemmel 
fújták le, de értelemszerűen megint 
a hellén sportági szövetség illetékes 
bizottságai hozzák meg a végleges 
döntést. A szaloniki csapatot akár 
ki is zárhatják, mert bár a görög saj-
tó szerint az orosz üzletembernek 
van érvényes fegyvertartási engedé-
lye, és nem is nyúlt a pisztolya után, 
hogy tettét fenyegetésként lehessen 
értékelni, a hatóságok tegnap még-
is letartóztatási parancsot adtak ki 
ellene és négy testőre ellen. Ugyan-
aznap a sportminiszter, Giorgosz 

Vaszileiadisz felfüggesztette a baj-
nokságot, és közölte: akkor folytat-
ják a pontvadászatot, amikor ahhoz 
ismét szabálytisztelő környezetet 
teremtenek.

Ami a korábbi Steaua-játékos, 
Varela gólját illeti, a szakemberek 
véleménye megoszlik: egyesek sze-
rint a helyzetkor lesen tartózkodó 
játékosok nem befolyásolták a hely-
zetet, ezért érvényes volt a talála-
ta, mások ugyanakkor az érvényte-
lenítést tartják helyesnek, mert a le-
sen álló futballisták a labda útvona-
lában voltak.

hírösszefoglaló

Csillagos aréna. Bemutatták a Steaua új bukaresti stadionjának látványtervét

Bajnokveréssel „tapad” az FCSB a listavezető Kolozsvári CFR-hez
Az FCSB nyerte meg a hazai élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság felső-
házi rájátszásának vasárnapi rang-
adóját: hazai pályán 2-1-re felülmúl-
ta a címvédő Viitorult. A bajnokas-
piráns bukaresti piros-kékek ott-
honában elszenvedett vereséget a 
konstancaiakat edző Gheorghe Hagi 
a bátortalanság számlájára írta, 
mert szerinte az első félidőben hi-
ányzott az „egyéniség” a játékukból. 
„Minden meccs egy felmérő. Most 
a Craiova következik, mi pedig to-
vábbra is az összetett harmadik he-

lyére pályázunk” – közölte a szak-
ember. Az FCSB eközben szorosan 
„kapaszkodik” a CFR-be, ám a buka-
resti klubtulajdonos, George Becali 
elégedetlennek mutatkozott a telje-
sítmény láttán. Szerinte csak a sze-
rencsének köszönhetik a megszer-
zett három pontot, mert azt, amit a 
pályán látott, nem nevezné labda-
rúgásnak.

A Viitorul az első forduló után 22 
ponttal maradt az összetett negye-
dik helyén, előtte Kolozsvári CFR (33 
pont), FCSB (31), Craiova (29) a sor-

rend. Az Astra 22 ponttal az ötödik 
helyen áll, míg a Iași 20 ponttal sereg-
hajtó a playoffban.

Az alsóház vasárnapi meccsén a 
Voluntari 1-0-ra legyőzte hazai pá-
lyán a Temesvári ACS Polit, ezért az 
összetettben megelőzte ellenfelét. Az 
Ilfov megyei gárda 17 ponttal előrelé-
pett a playout harmadik helyére, míg 
a Béga-partiak 14 ponttal maradva az 
ötödikek a tabellán. Lapzártánk után 
Dinamo–Medgyesi Gaz Metan talál-
kozó volt a Liga 1-ben, ma pedig a Ro-
mán Kupa negyeddöntőjéből koráb-

ban elmaradt Botoșani–Iași meccset 
pótolják be 17.30-tól. A kupasorozat-
ban egyébként szerdán lesz az elő-
döntő sorsolása. A legjobb négy kö-
zé, mint ismeretes, eddig a Medgyes 
és a Craiova jutott tovább élvonalbe-
li csapatként, de a másodosztályos 
Hermannstadt is harcban maradt a 
serlegért zajló küzdelemben. Az elő-
döntőket már oda-vissza vágó alapon 
rendezik április végén, illetve má-
jus elején.
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