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12.00 Tenisz, WTA-, ATP-torna, Róma, 
Olaszország, 2. forduló 
(Digi Sport 2, Digi Sport 3)

14.15 Országúti kerékpár, Giro 
d`Italia, Olaszország, 11. sza-
kasz (Eurosport 1)

16.30 Labdarúgás, 2. liga, 35. forduló: 
Nagyszebeni Hermannstadt–
Bukaresti Metaloglobus 
(Digi Sport 1)

16.30 Labdarúgás, 2. liga, 35. for-
duló: CS Balotești–Chindia 
Târgoviște (Telekom Sport 1)

18.30 Labdarúgás, 1. liga, ráját-
szás, alsóház, 10. forduló: FC 
Botoșani–Concordia Chiajna 
(Digi Sport 1, Telekom Sport 1, 
Look TV)

20.00 Férfi vízilabda, OB I., döntő, 2. 
mérkőzés: Szolnoki Dózsa–
Ferencvárosi TC (M4 Sport)

21.45 Labdarúgás, Európa Liga, dön-
tő: Atletico–Marseille (Telekom 
Sport 1, Pro TV)

Sportesemények 
a televízióban

Kimagasló eredmé-

nyeket értek el a Ma-

rosvásárhelyi Iskolás 

Sportklub és a Mureșul 

Sportklub birkózói a 

felnőttek Iași-ban ren-

dezett egyéni országos 

bajnokságán, ahol há-

rom dobogós helyezés-

sel bizonyították, hogy 

a legjobbak közé 

tartoznak.  

Az ország legjobbjait felvo-
nultató hétvégi megméret-
tetésen a 23 év alatti, már 

felnőtt korosztályúnak számí-
tó sportolók vettek részt. A né-
pes mezőnyben mindhárom fo-
gásnemben (szabadfogás, kötött-
fogás, női birkózás) zajlottak a 
küzdelmek. Marosvásárhelyt az 
Iskolás Sportklub (edzők: Gyar-
mati Ferenc, Fazakas Csaba, 
Dragoș Vlad) és a Mureșul Sport-
klub (edző: Márton József) ver-
senyzői képviselték, akik kizá-
rólag szabadfogásban voltak ér-
dekeltek. Mindhárom marosvá-
sárhelyi birkózó kiegyensúlyo-
zott teljesítményt nyújtott a két-
napos küzdelemsorozatban, és 
sikerült dobogóra állniuk súlyka-
tegóriájukban. 

Aranyérmet szerzett és orszá-
gos bajnok lett az Iskolás Sport-
klub színeiben Rareș Popescu 
a 97 kilogrammosok versenyé-
ben, amelyben megelőzte a Ko-
lozsvári Universitatea sportoló-

ját, Alexandru Astileant, illetve 
ugyancsak nem talált legyőzőre 
Răzvan Kovacs a Mureșul Sport-
klubtól, aki az 57 kg-osok kö-
zött a CSM Buzău versenyzőjét, 
Mădălin Barangat múlta felül. Az 
ezüstéremmel kellett beérnie vi-
szont Tudor Racoțannak (86 kg), 

aki a győztes, a CSM Călărași 
birkózója, Mihai Palaghia mögött 
végzett.

A két arany-, illetve egy ezüst-
éremnek köszönhetően a két ma-
rosvásárhelyi alakulat előkelő 
helyen végzett a klubok szabad-
fogású összesített ranglistáján 

is, ahol azonban kevéssel, de le-
maradtak a dobogóról, így az el-
ső három helyet a győztes, a leg-
több érmet szerzett Kolozsvári 
Universitatea, a CSU Craiova és 
a Székelyudvarhelyi Fások fog-
lalták el.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Két arany- és egy ezüstérmet nyertek a marosvásárhelyi birkózók

Felküzdötték magukat a csúcsra

A második helyen végzett Tudor Racoţan (balra) és az országos bajnok Rareș Popescu (jobbra)

Nyert Craiován az FCSB, vasárnap dől el a bajnoki cím

Az Európa Liga trófeájáért küzd az Atletico és a Marseille

Felipe Teixeira meccshajrá-
ban, a 86. percben szerzett gól-
jával győzött a CSU Craiova ven-
dégeként a Bukaresti FCSB a 
labdarúgó 1. liga felsőházi ráját-
szásában, a 9. forduló hétfő esti 
zárómérkőzésén, amelyen élet-
ben tartotta esélyeit a bajnokság 
megnyerésére. A vadonatúj Ion 
Oblemenco stadionban közel 30 
ezer néző előtt lejátszott mérkő-
zésen a házigazda oltyán együt-
tesnek volt több lehetősége a gól-
szerzésre, de nem sikerült be-

találnia. Amikor már úgy tűnt, 
hogy döntetlen lesz a vége, a 
győzelmi kényszerben lévő fővá-
rosiak a végén győztes gólt sze-
reztek, amikor a portugál vete-
rán Teixeira a tizenhatoson be-
lül senkitől sem zavartatva nem 
hibázott. Győzelmével az FCSB 
„visszajött” egy pontra az éllo-
vas Kolozsvári CFR mögé, így a 
bajnok kiléte a hétvégi 10., utol-
só fordulóban dől el, amikor azo-
nos időpontban vasárnap 20.45 
órától a vasutasok hazai pályán 

az FC Viitorul elleni esetleges 
győzelmükkel biztosan bajno-
ki címet ünnepelhetnek, a fővá-
rosiak pedig szintén otthon az 
Astra Giurgiut fogadják és min-
denképpen nyerniük kell, illet-
ve reménykedniük riválisuk bot-
lásában, hogy hozzájuk kerüljön 
a bajnoki trófea.

Labdarúgó 1. liga, ráját-
szás, 9. forduló:  Felsőház: 
CSU Craiova–Bukaresti FCSB 
0–1, Astra Giurgiu–Kolozsvá-
ri CFR 0–2, FC Viitorul–CSM 

Poli Iași 1–0. Az állás: 1. CFR 
47 pont, 2. FCSB 46, 3. Viitorul 
35, 4. Craiova 35, 5. Astra 33, 
6. Iași 24. Alsóház:  Temesvá-
ri ACS Poli–Bukaresti Juventus 
2–0, FC Voluntari–Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1–2, Buka-
resti Dinamo–FC Botoșani 2–0, 
Concordia Chiajna–Medgyesi 
Gaz Metan 0–0. Az állás: 7. 
Dinamo 41, 8. Botoșani 32, 9. 
Sepsi OSK 26, 10. Voluntari 24, 
11. Chiajna 22, 12. Medgyes 22, 
13. Temesvár 22, 14. Juventus 16.

Ma este 21.45 órától (Telekom 
Sport 1, Pro TV) rendezik a lab-
darúgó Európa Liga döntőjét 
az Olympique Marseille és az 
Atletico Madrid között. Lyon-
ban a félig-meddig hazaiként 
játszó franciák először nyer-

hetik meg a trófeát, miután ko-
rábban, 1999-ben és 2004-ben 
az EL elődjének számító UEFA 
Kupában kétszer is eljutottak a 
döntőig, míg a favoritnak tekin-
tett spanyol együttes 2010 és 
2012 után próbál ismét győzni a 

második számú európai kupa-
sorozatban. 

Ami az esélyeket illeti, szinte 
minden az Atletico mellett szól, 
hiszen nekik van a jobb kere-
tük, amely évek óta együtt ját-
szik, és már nyert bajnoksá-

got és játszott két Bajnokok Li-
gája-döntőt is. A Marseille mel-
lett viszont a hazai pálya szól-
hat, bár igaz, hogy az egyik ri-
vális, a Lyon stadionjában lesz a 
döntő, de azért mégis Francia-
országban játszik.

Világbajnokságon 
a vásárhelyi tekések
Újabb rangos sportese-
ménynek ad otthont Kolozs-
vár: május 14. és 26. között 
a györgyfalvi negyedben ta-
lálható modern tekearéná-
ban rendezik a felnőtt és ifjú-
sági teke világbajnokságot. A 
román válogatott keretében 
több marosvásárhelyi játékos 
is található az Elektromaros 
csapatából. Az ifjúságiak-
nál Seres József, a marosvá-
sárhelyi csapatot klubszin-
ten felkészítő szövetségi edző 
hét tekést hívott be: a lányok-
nál Maria Ciobanu, Gál Beat-
rix, Seres Bernadett és Feke-
te Réka, a fiúknál Fekete Hu-
nor, Szász Tibor és Kötő Kál-
mán tagja a válogatottnak. Az 
Elektromarost továbbá még 
egy szakvezető, Orosz István 
is képviseli, aki a román női 
felnőtt együttest készíti fel. 
A csúcsesemény három sza-
kaszban zajlik: először az ifjú-
sági U18-as, majd az ifjúsági 
U23-as korosztályú válogatot-
tak vannak versenyben, 
végül a felnőttek küzdelme 
következik.

A Steaua a negyedik 
elődöntős
Utolsóként a Bukaresti Steaua 
jutott be az élvonalbeli férfi 
kosárlabda-bajnokság elődön-
tőjébe, miután a Temesvári BC 
elleni negyeddöntős párharc 
ötödik összecsapásán hétfőn 
este hazai pályán végig előny-
ben játszva 76–69-re nyert. 
A Steaua továbbjutásával a 
legjobb négy között meg-
ismétlődik a tavalyi döntő, 
ugyanis a fővárosiak a cím-
védő Kolozsvári U-BT-vel ta-
lálkoznak, míg a másik ágon 
a korábban kialakult párosí-
tásban a Nagyszebeni CSU 
és a Nagyváradi CSM játsza-
nak a döntőbe kerülésért. Az 
elődöntős párharcok az egyik 
fél harmadik győzelméig tar-
tanak, az első és a második 
mérkőzést szombaton és hét-
főn rendezik a pályaelőnyben 
lévő kolozsváriak, illetve nagy-
szebeniek otthonában.
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