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A sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat értékes győzelmet aratott a Liga 1 rájátszásában

„Menekülési útvonalon” a Sepsi OSK
„Elpáholták” az UTA-t

Hazai környezetben szenvedett 4-1-
es vereséget tegnap az UTA labda-
rúgócsapata a Snagovtól a másod-
osztályos bajnokság 29. fordulójá-
ban. A Maros-partiak szerencséjére 
a Nagyváradi Luceafărul is 4-0-ra 
kikapott az összetett második he-
lyén álló Hermannstadt stadionjá-
ban, ezért a két partiumi rivális to-
vábbra is 34 ponttal áll a tabella 11. 
és 12. helyén. Az élen sem történt 
változás, hiszen a szebeniekhez ha-
sonlóan a listavezető Călărași is 
nyerni tudott – 2-0-ra verte ott-
hon a Temesvári ASU Polit –, és 
így „megvédte” hárompontos elő-
nyét. A Târgoviște–Argeș FC össze-
csapást lapzártánk után rendezték. 
A többi eredmény: Mioveni–Te-
mesvári Ripensia 1-2, Afumaţi–Mi-
ros lava 1-1, Balotești–Suceava 3-1, 
Bukaresti Metaloglobus–Brăila 0-1. 
A Târgu Jiu-i Pandurii és a Clinceni 
szabadnaposak voltak, játék nélkül 
gyűjtöttek három-három pontot.

Szatmár–Sepsi SIC 
kosárdöntő lesz
A címvédő Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC sorozatban negyedjére 
kvalifikált az élvonalbeli női kosár-
labda-bajnokság döntőjébe, miu-
tán a legjobb négy között idegen-
ben is legyőzte 87:59-re a tava-
lyi ezüstérmes Kolozsvári U-BT-t. 
A háromszékiek április 20-án és 
21-én azt a Szatmárnémeti VSK-t 
fogadják a fináléban, amely a 
Brassói Olimpiát búcsúztatta a 
hétvégi 72:68-as sikere után. A két 
fél a Román Kupa döntőjét is egy-
más ellen játszotta, akkor a zöld-
fehérek nyertek a pályán.

Red Bull-siker Kínában

A Red Bull hatodik helyről starto-
ló ausztrál pilótája, Daniel Ricciardo 
nyerte meg tegnap a Forma–1-es 
autós gyorsasági-világbajnok-
ság Kínai Nagydíját Valtteri Bottas 
(Mercedes) és Kimi Raikkönen 
(Ferrari) előtt. A futamon ütkö-
zést okozó Max Verstappen (Red 
Bull) végül az ötödik helyen zárt a 
tíz másodperces büntetése miatt, 
ám ez csak az őt megelőző Lewis 
Hamiltonnak (Mercedes) kedve-
zett, mert az egyéni összetettben 
élen álló Sebastian Vettel (Ferrari) a 
nyolcadik helyen maradt. Sorrend-
ben Nico Hülkenberg (Renault) és 
Fernando Alonso (McLaren) ért 
előtte célba, míg mögötte az ifjabb 
Carlos Sainz (Renault) és Kevin 
Magnussen (Haas) tette teljessé a 
pontszerzők listáját. A következő 
futam április 29-én lesz.

Először nyert Sepsiszent-

györgyön Liga 1-es mér-

kőzést a Sepsi OSK. Hét-

végi sikerével jelentős lé-

pést tett az élvonalban való 

bennmaradása érdekében.

Megtáltosodott a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK labda-
rúgócsapata az élvonalbe-

li bajnokság alsóházi rájátszásában, 
ahol 2-1-re megnyerte a Medgyes el-
leni hazai meccsét, így jelentős lé-
pést tett a bennmaradás felé. Ez a pi-
ros-fehérek legelső Liga 1-es győzel-
me a sepsiszentgyörgyi stadionban, 
az izgalmakat viszont a hajrára tar-
togatták. A vendég Gaz Metan volt 
ugyanis az, amelyik hatékonyabban 
kezdte a meccset, és a 30. percben, 
Rondon góljával megszerezte a veze-
tést. Edzőjük, Cristian Pustai meg is 
jegyezte, hogy nagyrészt ők irányí-
tották a játékot, de aztán éppúgy hi-
bákat követtek el, mint korábban a 
Temesvár elleni rangadón. „Fájdal-
mas, hogy most is az utolsó percek-
ben, rögzített helyzetekből kaptunk 
gólt. Pedig ma jól játszott a csapatom, 
veszélyes ellentámadásokat vezet-
tünk és több lehetőségünk volt” – ér-
tékelt a lefújást követően. A házigaz-
da Sepsi OSK ugyanis a 69. percben 
Hadnagy révén egyenlített, majd a 91. 
percben Simanovszki találatával tar-
totta otthon mindhárom pontot. Az 
ötödik fordulóban jegyzett szombati 

siker nagyon értékes lehet a három-
székieknek a végelszámoláskor, hi-
szen a medgyesiek közvetlen riváli-
saiknak számítanak az alsóházban. 
A két csapat közötti különbség négy 
pontra nőtt a piros-fehérek javára, 
és miközben a Sepsi OSK a „kiesőzó-
nán” kívül maradt, addig a Gaz Metan 
15 ponttal a 7. helyen „ragadt”.

Mindezt Eugen Neagoe, a Sepsi 
OSK vezetőedzője is hangsúlyozta, 

miközben gratulált tanítványainak a 
győzelemhez, ugyanakkor a bemuta-
tott játékukkal nem volt maradékta-
lanul elégedett. „Ismerem őket, és tu-
dom, hogy ennél többre is képesek” 
– mondta. Csak dicsérni tudta vi-
szont a lelátókon összegyűlt közön-
séget, amely szerinte megérdemli, 
hogy élvonalbeli csapatnak szurkol-
jon. „Csak azt sajnálom, hogy nincs 
egy nagyobb stadionunk” – jegyez-

te meg. A drukkerekről még Pustai 
is említést tett: bevallása szerint na-
gyon jól érezte magát olyan aréná-
ban, ahol minden szék foglalt volt, a 
szurkolók pedig nagyszerű hangula-
tot teremtettek. „Akkor is énekeltek, 
amikor csapatuk hátrányban volt. Jó 
lenne, ha máshol is ezt láthatnánk, és 
megtelnének a stadionok” – mondta.

A playout ötödik fordulójában lap-
zártánkig még további két mérkő-
zést játszottak le: Voluntari–Dinamo 
2-4, Chiajna–Bukaresti Juventus 2-1. 
A Temesvár–Botoșani összecsapást 
ma 18 órától rendezik. Addig az ösz-
szetettben Dinamo (5 mérkőzés/32 
pont), Botoșani (4/25), Sepsi OSK 
(5/19), Voluntari (5/18), Chiajna (5/19), 
Temesvár (4/16), Medgyes (5/15) és 
Bukaresti Juventus (5/13) a sorrend. 
Az élvonal felsőházi rájátszásá-
ban lapzártánkig csak egy találko-
zó végeredménye lett ismert, és az 
a papírformának megfelelően ala-
kult, hiszen a Craiova 4-1-re legyőz-
te otthon a Iași-t. A Viitorul–Kolozs-
vári CFR meccs vasárnap este volt, 
ma pedig Astra–FCSB összecsapás 
lesz 20.45-től.

Pál Gábor, Vásárhelyi-Nyemec réka

Hajrá. A Sepsi OSK (csíkos mezben) először nyert élvonalbeli meccset a sepsiszentgyörgyi stadionban

Kézilabda-BL: négyes döntőbe jutott a Győri ETO, búcsúzott a Fradi
Elmaradt a meglepetés a női kézi-
labda-Bajnokok Ligája negyeddöntő-
jében, ahol a szombati visszavágók 
után a címvédő Győri ETO, a Vardar 
Szkopje és a Rosztov-Don kvalifikált 
a budapesti négyes döntőbe, és csak 
a lapzártánk után rendezett Metz–
Bukaresti CSM párharc végeredmé-
nye hiányzott ahhoz, hogy a mezőny 
teljes legyen. A magyar bajnok már 
Montenegróban kényelmes előny-
be került a Buducnost ellen, ezért a 
hétvégi hazai találkozóján mutatott 
gyengébb forma sem veszélyeztette a 
továbbjutást: 30-28-ra nyerték meg a 
visszavágót, ezért 56-48-as összesí-
tettel búcsúztatták a Cristina Laslót 
foglalkoztató, korábbi BL-győztes 
podgoricai együttest. A győrieket 
edző Ambros Martín szerint az idény 
eddig sok akadályt gördített eléjük, 
de eddig mindegyiket sikerrel vet-
ték. „Utolsó hazai BL-mérkőzésemen 

a legfontosabb célt teljesítettük, fel-
adatunk most már minél jobban fel-
készülni a négyes döntőre és a baj-
nokság befejezésére” – fogalma-
zott a csapattól nyáron távozó spa-
nyol szakember. Amíg a győriek im-
már rendszeres résztvevői a Final 

Fournak, addig a Ferencváros rend-
re elbukik annak küszöbén. Nem tör-
tént ez másképp az idei szezonban 
sem, hiszen Elek Gábor edző együt-
tese egyáltalán nem tudott beleszól-
ni a Rosztov Don elleni csata orosz-
országi visszavágójának alakulásá-

ba: 32-22-re kapott ki, ezért kettős 
vereséggel, 61-51-es összesítettel bú-
csúzott a klubsorozat idei szezonjá-
tól. A negyeddöntő legszorosabb el-
ső meccsét Dániában játszották, de a 
Midtjylland idegenben már nem tud-
ta megszorongatni macedón riváli-

sát: a Vardar Szkopje 32-25-re győ-
zött, ezért 56-48-as összesítettel lé-
pett tovább.

Ezalatt az EHF-kupában már a 
döntőért játszottak a legjobb négy kö-
zött, ahová meglepetésre a Craiova 
is kvalifikált. A román élvonalbe-
li bajnokságban második helyen ál-
ló oltyán együttes a törökországi el-
ső meccsről „hozott” egygólos elő-
nyével jól gazdálkodott szombaton, 
mert végül a hazai 18-18-as döntet-
len is elég lett számára a továbbju-
táshoz. A fináléban azzal a Katrine 
Lundét, Linn Jörum Sullandot és Ka-
ri Skaar Brattset foglalkoztató nor-
vég Kristiansanddal fog találkozni, 
amelyik az elődöntő visszavágóján 
29-23-as hazai győzelem után 60-57 
arányú összetettel búcsúztatta a dán 
Viborgot.

  króNika

A Nagybányai Minaur 31-23-ra legyőzte hazai pályán 
a Temesvári Poli csapatát az élvonalbeli férfi kézilab-
da-bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában, 
ezért az összetett nyolcadik helyén zárva, utolsóként 
kvalifikált a felsőházi rájátszásba. Huszonhat mérkő-
zés után Steaua (61 pont), Torda (57), Dinamo (56), 
Bukaresti CSM (55), Temesvári Poli (53), Dél-Dobru-
dzsa (49) és Minaur (31) lett az élmezőny végső sor-
rendje, míg a Suceava (25), a Focșani (24), a Vaslui 
(22) és a Fogaras (16) az alsóházban folyatják a me-
net közben – a Székelyudvarhelyi KC és a Iași vissza-

lépése miatt – tizenkét csapatosra apadt élvonalbe-
li küzdelmet. A playoutban a tavalyi szezon mintájá-
ra oda-visszavágó alapon rendeznek körmérkőzéses 
tornát, míg a felsőház mezőnye egyenes kieséses 
rendszerben, az egyik fél második győzelméig játszik 
Steaua–Nagybánya, Torda–Călărași, Dinamo–Dél-
Dobrudzsa (hétfő, 20 óra), CSM–Temesvár párosítás 
szerint. Utóbbi párharc első meccsét már le is ját-
szották tegnap délelőtt, a Béga-partiak pedig 29-28 
arányú idegenbeli győzelemmel kerültek előnybe a 
csütörtöki második találkozó előtt.

A nagybányaiakkal lett teljes a felsőház

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, mint ismeretes, a ma-
gyargyűlölő dalt lejátszók megbüntetésével lezártnak te-
kinti a Bukaresti Juventus voluntari-i otthonában tör-
tént incidenst, ám a háromszéki politikusok drasztiku-
sabb szankciókat szorgalmaztak a jövőre nézve. Răzvan 
Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) reg-
náló elnöke már tavaly ígért egy magatartási kódexet a 
sporthuliganizmus, a xenofóbia és a rasszizmus megfé-
kezésére, a most szerdán rendezendő tisztújító közgyű-
lésen versenybe szálló kihívói viszont nem szólaltak meg 
a voluntari-i eset kapcsán. Ionuţ Lupescu is csak most, a 
bukaresti Naţional Arénában rendezett Steaua–Rapid ne-
gyedik ligás örökrangadó rendbontásai kapcsán tett em-
lítést a Liga 1 alsóházi rájátszásának negyedik fordulójá-
ban történtekről. Leszögezte viszont: „2018-ban be kell 
fejeznünk az ilyen viselkedést. Ezt már nem lehet tole-

rálni, ahogyan a múlt heti jelenetet sem, azzal a dallal a 
Sepsi voluntari-i meccsén.” A Rapid által 3-1-re megnyert, 
Steaua elleni meccs 20. percében ugyanis maroknyi hazai 
drukker megrohamozta a vendég giulești-iek szektorát, és 
mintegy hét percig állt a játék, amíg helyreállt a rend, és 
az anyukák gyermekeikkel az ölükben a pályán át „elme-
nekültek” a huligánok okozta csetepaté elől. A több mint 
35 ezer néző előtt rendezett negyedik ligás örökrangadón 
a folytatásban még gázsprayt is bevetettek az ultrák el-
len, lehetett látni pályára befutó Rapid-drukkert, a játékfe-
lületre berepített székdarabot, és rasszista megnyilvánu-
lásból sem volt hiány. A lefújást követően Ciuculesu, a Ra-
pid 24 éves kapusa volt az, aki megtaposta a Steaua emb-
lémáját, és bár utólag Facebook-oldalán elnézést kért vi-
selkedéséért, tettéért várhatóan megbünteti majd a vá-
rosi futballegyesület.

Ionuţ Lupescu hadat üzent a futballhuligánoknak
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