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11.00 Alpesi sí, Világkupa, Are, 
Svédország, férfi, női lesiklás 
(Eurosport 1)

16.30 Női kézilabda, Románia-kupa, 
negyeddöntő: Bukaresti CSM–
Zilahi HC (Digi Sport 1, 
Telekom Sport 1)

17.00 Labdarúgás, Magyar Kupa, ne-
gyeddöntő: Honvéd FC–Debrece-
ni VSC (M4 Sport)

18.00 Labdarúgás, Ligue 1, 31. forduló: 
Paris Saint-Germain–Angers 
(Digi Sport 2)

18.30 Férfi vízilabda, Bajnokok Ligája, 
csoportkör: Bukaresti Steaua–
Astralpool Sabadell (Digi Sport 3)

19.00 Labdarúgás, Serie A, 
26. forduló: Juventus–Atalanta 
(Digi Sport 1)

19.00 Labdarúgás, Bajnokok Ligá-
ja, nyolcaddöntő, visszavágó: 
Besiktas–Bayern München 
(Telekom Sport 1, Look Plus)

19.00 Férfi kosárlabda, Európa Kupa, 
nyolcaddöntő, visszavágó:
 Kolozsvári U-BT–Donar 
Gröningen (Digi Sport 4)

19.30 Férfi vízilabda, Bajnokok Ligája, 
csoportkör: ZF Eger–Spandau 
Berlin (M4 Sport)

21.45 Labdarúgás, Bajnokok Ligája, 
nyolcaddöntő, visszavágó: 
Barcelona–Chelsea 
(Telekom Sport 1, Look TV) 

22.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Indian 
Wells, Amerikai Egyesült Államok, 
negyeddöntő (Digi Sport 2, 
Digi Sport 3)

Sportesemények a televízióban

Mindezt maguk a játéko-
sok mondták a találkozót 
követő sajtótájékoztatón. 

„Köszönjük a szurkolóknak, hogy 
eljöttek a meccsre. Öszintén csak 
miattuk és az edzőkért léptünk 
pályára. Azok akik vezetik és 
tönkretették a vásárhelyi kosár-
labdát, nekünk már három he-
te csak hazudnak, hogy a jövő 
héten lesz pénz. Még a pitești-i 
kiszállásunk is kérdéses volt, 
és ezután megbeszéltünk, hogy 
Szeben ellen nem játszunk és kö-

zöltük a vezetőséggel, de mivel 
megszervezték a meccset, tisz-
tességből mégis vállaltuk a játé-
kot. Eldöntöttük a csapattal, hogy 
ha két-három napon belül nem 
javul a helyzet, akkor a követ-
kező meccsen már nem lépünk 
pályára” – közölte Steff Norbert, 
az új csapatkapitány, Alin Borșa, 
pedig hozzátette: „Nem tudunk 
normálisan felkészülni a mér-
kőzésekre. Mindössze haton ve-
szünk részt az edzéseken, Pita, 
de Stăncuț is elmentek és csak 

akkor térnek vissza, ha kapnak 
valamennyi fizetést”. 

A csapat vezetőedzője, Szász-
gáspár Barnabás úgy fogalma-
zott, siralmas helyzetbe jutott a 
vásárhelyi kosárlabda és nem lát-
ja ebből a kiutat, hogy tovább tud-
ják folytatni. „A minimális edzési 
feltételeink sincsenek meg, mivel 
már két hete nem a Sportcsar-
nokban, hanem kisebb termek-
ben tartjuk a felkészülést, ezt 
is mikor lehet, mikor nem. Meg 
szeretnénk köszönni a segítsé-
get mind a szurkolóknak, mind 
az eddigi és mostani támogatók-
nak, hogy sok szép esztendőt töl-
töttünk el együtt, de szép lassan 
ennek a végére értünk”.

George Trif másodedző tragi-
komikusnak nevezte a helyze-
tüket. „Olyan amatőrök lettünk, 
amilyennek még nem láttam egy 
kosárlabdaklubot, még az ifjúsá-
giaknál sem. Borzasztóak a kö-
rülmények a csapatnál, ez nem 
méltó egy élvonalbeli klubhoz. 
Sosem hittem volna, hogy vala-
ha ilyen helyzetbe jutunk. Mi, 
az edzői stáb már régóta visz-
szaléptünk volna, de ezt nem tet-
tük meg, mert a legelsők voltunk 
a klub alapításánál, és utolsók is 
akarunk maradni, akik lakatot 
tesznek rá, és nem akartuk egye-
dül hagyni ezeket a fiatal játéko-
sokat. Nem tudom, hogy lehet-e 
még tenni valamit a helyzet javu-

lásáért, de az biztos, hogy ilyen 
körülmények között nem lehet 
folytatni, mert csúfot űzünk a ko-
sárlabdából és a bajnokságból”.

A mérkőzésről mindössze any-
nyit, hogy a Maros KK fiatal já-
tékosai az első negyedben még 
tartották a lépést a listavezető-
vel, amely azonban ezután elhú-
zott és a végéig nem kímélte őket, 
így súlyos vereséget mért rájuk. 
Miután a Temesvári Timba elleni 
mérkőzést újból elhalasztották, 
a vásárhelyiek számára hétvé-
gén következik a sereghajtó Bu-
karesti Dinamo elleni idegenbeli 
találkozó, ha ezt egyáltalán még 
lejátsszák.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Minden eddiginél kilátástalanabb a csapat helyzete: csak a szurkolókért vállalták a játékot

Kérdéses a folytatás a Maros KK-nál

A játékosok megelégelték és készek véget vetni a „szenvedésüknek”

Könnyen lehet, hogy utolsó bajnoki mérkőzését 

játszotta a Marosvásárhelyi Maros KK hétfőn 

este a ligeti Sportcsarnokban a Nagyszebeni CSU 

ellen, amelytől újabb kiütéses, 56 pontos veresé-

get szenvedett. Már a csapat utolsó két meccsén 

is kérdéses volt a játékosok pályára lépése, és 

amennyiben ezen a héten sem lesz változás, nem 

játszanak a hétvégi fordulóban.

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Férfi kosárlabda Nemzeti Liga, alapszakasz, 20. forduló
Marosvásárhely, ligeti Sportcsarnok, 700 néző:
Marosvásárhelyi Maros KK–Nagyszebeni CSU  49–105  
(15–18, 8–30, 10–35, 16–22)
Maros KK: Borșa 11, Gîrbea 11 (1), Engi-Rosenfeld 11 (1), Steff 9 (1), 
Bichiș 7, Porime, Barabási, Tar, Szabó. Edző: Szászgáspár Barnabás 
CSU: Dragoste 21 (2), Davis 21 (1), Popescu 10, Paliciuc 9 (1), Brosser 
9 (1), Cooper 9, Pratt 7, Williams 7 (1), Kinnard 5 (1), Laser 5 (1), 
Gheorghe 2, Banciu. Edző: Dan Fleșeriu
Vezették: Bogdan Podar, Amalia Marchiș, Ionuț Moraru (mindhárman 
Kolozsvár)
További eredmények a 20. fordulóból:
Nagyváradi CSM–BCMU Pitești  85–81  (29–17, 23–20, 13–27, 20–17)
Temesvári BC–Galaci Phoenix  73–79  (20–23, 21–19, 19–15, 13–22)
Bukaresti Steaua–Temesvári Timba  75–43 (25–6, 16–13, 17–8, 17–16)
Kolozsvári U-BT–SCMU Craiova  88–82  (24–16, 21–25, 26–25, 17–16)
Politehnica Iași–Bukaresti Dinamo  78–54 (18–18, 23–21, 22–8, 15–7)

Lehetséges, hogy a Dinamo sta-
dionjának újjáépítését nem fejezik 
be a 2020-as labdarúgó Európa-
bajnokság rajtjáig, ezért a kor-
mány vésztervet is ismertetett a 
másik három stadion látványter-
vének hétfői bemutatásán. Vész-
helyzet esetén azonban Ploiești, 
Giurgiu, Voluntari vagy Mogoșoaia 
arénája is alkalmas lehet arra, 
hogy a kontinenstornán a buka-
resti Național Arénában pályára 
lépő válogatottakat „befogadják”.

A Ștefan cel Mare úti létesít-
mény körüli huzavona miatt, mint 
ismeretes, a beruházás megva-
lósíthatósági terve még el sem 
készült, a Steaua, a Rapid és az 
Arcul de Triumf (Diadalív) sta-
dionok viszont már zöld jelzést 
kaptak a kormánytól. Ezek küzül 
csak a ghenceai arénát bontják le 
teljesen és építik újjá, a giulești-i 
és az első kerületben találha-
tó – rögbimeccseket befogadó – 
stadion esetében csak részleges 
bontás kell a korszerűsítéshez. 
Hétfőn immár a látványterveket 

is bemutatták a sajtónak, ame-
lyek alapján a Steaua arénája tíz-
szögű, csillag formájú épület lesz, 
míg a giulești-i Valentin Stănescu-
aréna hagyományos vonalvezeté-
sek mellett újul meg.

Románia, mint ismeretes, ko-
rábban a bukaresti Național 
Arénával pályázva nyerte el a 
jubileumi kontinensviadal há-
rom csoportmérkőzésének és egy 
nyolcaddöntős összecsapásának 
a rendezési jogát, ám ehhez ko-
moly infrastrukturális fejleszté-
seket ígért. Ezek között szerepelt 
a négy aréna korszerűsítése, hogy 
azokat a válogatottak edzőpálya-
ként használhassák a torna ide-

jén. A hazai fejlesztési vállalat 
hivatalos honlapja alapján egyéb-
ként országos szinten további 400 
futballpályát is építenek az EURO 
2020-as program részeként, és 
attól függetlenül még legalább öt 
sportcsarnok kivitelezésére is 
vállalást tettek.

Belgiumtól korábban épp a sta-
dionépítések késlekedése miatt 
vették el a rendezés jogát, ezért 
12 ország 12 városára hárul a 
londoni fináléval záruló EURO 
2020 megszervezése. Magyaror-
szágon Budapest ad otthont há-
rom csoportmérkőzésnek és egy 
nyolcaddöntős összecsapásnak.  

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Eb-előkészület vésztervekkel

A Dinamo vezet az alsóházban

A Bukaresti Dinamo győzelmével zárult a labdarúgó 1. liga rájátszá-
sának 1. fordulója az alsóházban: a fővárosiak fölényesen, 3–0-ra 
(1–0) – gólszerzők: Pesic (35.), Popescu (74.), Moldoveanu (90+3.) 
–verték hétfőn este hazai pályán a kiesőjelölt Medgyesi Gaz Metant, 
ezzel átvették az első helyet a bajnokság második értékcsoportjában. 

Hazai pályán főesélyes a Barcelona

Az utolsó két nyolcaddöntős párharc visszavágóját játsszák ma este 
a labdarúgó Bajnokok Ligájában: előbb 19 órától a Bayern München 
formalitásnak tekinthető mérkőzésen lép pályára Isztambulban a 
Besiktas vendégeként, mivel otthon 5–0-ás kiütéses győzelmet szer-
zett, majd 21.45-től következik a Barcelona és a Chelsea rangadója, 
amelyen a katalánok az első számú esélyesek a továbbjutásra, miután 
az első találkozón idegenben 1–1-es döntetlent értek el.




