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

14.15 Országúti kerékpár, Giro d`Italia, 
Olaszország, 12. szakasz 
(Eurosport 1)

18.00 Labdarúgás, 2. liga, 35. forduló: 
Dunărea Călărași–Dacia Unirea 
Brăila (Digi Sport 1)

18.00 Labdarúgás, 2. liga, 35. forduló: 
CS Mioveni–Academica Clinceni 
(Telekom Sport 1)

18.00 Női kézilabda, Nemzeti Liga, 25. 
forduló: SCM Craiova–Brassói 
Corona (Digi Sport 2, Telekom 
Sport 2)

19.30 Férfi kézilabda, Nemzeti Liga, 
döntő, 1. mérkőzés: Bukaresti 
Steaua–Bukaresti Dinamo (Digi 
Sport 2, Telekom Sport 2)

20.45 Labdarúgás, 1. liga, rájátszás, al-
sóház, 10. forduló: Medgyesi Gaz 
Metan–FC Voluntari (Digi Sport 
1, Telekom Sport 1, Look TV)

Sportesemények 
a televízióban

Egyre távolabb 
a kieséstől a Sepsi
Hétközi fordulót (10.) rendeznek 
az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 
alsóházi rájátszásában. A keddi 
játéknapon a hazai pályán játszó 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
újabb értékes győzelmet szer-
zett: úgy tudott 3–0-ra nyerni a 
Temesvári ACS Poli ellen, hogy 
már a mérkőzés elejétől több 
mint egy órát emberhátrányban 
játszott. A háromszékiek nyerő-
embere a sáromberki születésű 
Fülöp István volt, aki kétszer ta-
lált be a temesváriak kapujába. 
Győzelmének köszönhetően a 
Sepsi OSK továbbra is az alsó-
házi ranglista harmadik helyét 
foglalja el, és már hét ponttal 
eltávolodott a kiesési helyektől. 
Labdarúgó 1. liga, rájátszás, al-
sóház, 10. forduló: kedd: Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK–Temes-
vári ACS Poli 3–0 (1–0), gólszer-
zők: Fülöp I. (45+6., 80.), Tandia 
(84.), Bukaresti Juventus–Bu-
karesti Dinamo 0–2 (0–0), gól-
szerzők: Popescu (64.), Nistor 
(72.), szerda, lapzártánk után: 
FC Botoșani–Concordia Chiajna, 
csütörtök: 20.45 Medgyesi Gaz 
Metan–FC Voluntari. Az állás: 7. 
Dinamo 44, 8. Botoșani 32, 9. 
Sepsi OSK 29, 10. Voluntari 24, 
11. Chiajna 23, 12. Medgyes 22, 
13. Temesvár 22, 14. Juventus 16.

Júniusban döntenek 
a létszámbővítésről
A FIFA tavaly januárban határo-
zott arról, hogy a labdarúgó Vi-
lágbajnokság mezőnyét a 2026-
os tornától a jelenlegi 32-ről 48 
válogatottra bővíti. A dél-ameri-
kai szövetség azonban a közel-
múltban azt javasolta, hogy a 
módosítás már a 2022-es vb-n 
lépjen életbe: a keddi bejelentés 
szerint erről szavaznak majd a 
211 tagszövetség delegáltjai az 
idei oroszországi világbajnok-
ság kezdete előtti kongresszu-
son. A négy év múlva esedékes 
vb-nek Katar lesz a házigazdá-
ja, a 2026-os tornára Marokkó, 
valamint Mexikó, Kanada és 
az Amerikai Egyesült Államok 
közösen pályázott. A győztest 
ugyancsak a június 13-ai kong-
resszus után nevezik meg.

Az előző két évben Maros 
megye legjobb sportolójá-
nak választott Székely Ildi-

kó idén is remek szezonkezdetet 
tudhat maga mögött. A marosvá-
sárhelyi Sakura Sportklub és a 
Kolozsvári Politehnica közös ver-
senyzője a nagyjából négyszáz 
karatést felvonultató brassói tor-
nán utóbbi színeiben küzdött a 
legjobb helyezésekért a felnőt-
tek mezőnyében, és nem is akár-
hogyan, hiszen egyéniben egy és 
csapatban két aranyérmet nyert.

Az egyéni versenyben a ma-
rosvásárhelyi sportoló a 18 és 
35 évesek korosztályában az 
55 kilogrammos súlycsoport-
ban bizonyult a legjobbnak, 
ezzel megvédte címét, meg-
előzve Garof i ța  Lăcătușt ,  a  
Kolozsvári Palatul Copiilor kép-
viselőjét. Székely Ildikó két kü-
lönböző csapatversenyben is 
kiválóan teljesített, a Kolozs-
vári Politehnicában társaival, 
Magdalena Teirrel és Adriana 
Ilievel első helyezéseket szerez-
tek, mindkét kategóriában le-
győzve a Temesvári  Karate-Do 
Zanshint. Ezen eredmények-
nek köszönhetően Székely Ildi-
kó is hozzájárult a Kolozsvári 

Politehnica első helyének meg-
szerzéséhez a klubok versenyé-
ben. A kolozsvári klub sportolói 
összesen 32 érmet (21 arany, 9 
ezüst, 2 bronz) nyertek, ezzel to-
ronymagasan az élen végeztek a 
házigazda Brassói  Universitatea  
előtt.

A sikeres országos bajnokság 
lejárta után Székely Ildikó már a 

világbajnokságra összpontosít, 
amelyet június 14. és 18. között 
Skóciában, Dundee-ban tarta-
nak. Jelenleg Kolozsváron edző-
táborban tartózkodik, és amint 
megkeresésünkre elmondta, jól 
zajlik a felkészülése, és bízik 
benne, hogy a világversenyen 
(ahol ugyancsak egyéniben és 
csapatban is versenyzik) sike-

rül a legtöbbet kihozni magá-
ból, ezzel ismét az élmezőnybe 
kerülnie, i l letve újabb érme-
ket nyernie. Addig azonban még 
egy nagydíjon képviselteti ma-
gát Szlovákiában, ez a tesztver-
seny pedig kiváló felkészülést 
biztosít számára a világbajnok-
ság előtt.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Cristina Neagu, a Bukares-
ti CSM női kézilabdacsapatá-
nak klasszisa és a Bajnokok 
Ligája hétvégén befejeződött sze-
zonjának gólkirálya szerint alap-
jaiban kellene megváltoztatniuk 
klubjuk működését, hogy esé-
lyük legyen újra felérni Euró-
pa csúcsára. A bukaresti csapat 
2016-ban megnyerte a Bajnokok 
Ligáját (az azóta magyar szövet-
ségi kapitányként dolgozó Kim 
Rasmussen irányításával), a leg-
utóbbi két szezonban azonban 
csak a bronzérem jutott neki. A 
múlt heti budapesti négyes dön-

tőben a végső győztes Győr áll-
ta útját, az elődöntőben 26–20-as 
ETO-siker született.

Cristina Neagu elsősorban ab-
ban látja bukásuk okát, hogy túl 
gyakran cserélődnek a játékosa-
ik, valamint vezetőedzőjük sze-
mélye. „A stabilitásra kellene 
törekednünk, nem pedig hősö-
ket avatni és szobrokat emelni 
egy-egy győzelem után, egy vere-
ség miatt pedig visszavonultatni 
vagy eltemetni a játékosokat – 
idézi a világklasszis román bal-
átlövőt a Prosport. – Remélem, 
tanulunk a négyes döntőben tör-

téntekből. Meg kell értenünk, 
hogy egy csapatot nem lehet né-
hány hónap alatt felépíteni, de 
még csak egy év alatt sem, ha ál-
landóan változik az edző szemé-
lye. Nem tudom, ezt hányan értik 
meg, ám a rendszer nagyon fon-
tos. Nézzük csak meg a Győrt. 
Hat évig ugyanaz az edző irányí-
totta. Kialakított egy játékrend-
szert, amelybe évente csupán 
egy-két új játékost hoz, olyano-
kat, akik szerinte pont beleille-
nek ebbe a rendszerbe. Nekünk 
is egy erős alapokon álló rend-
szert kell kialakítanunk, hogy 

egy rosszabb napon is szoros 
eredményt tudjunk elérni.”

A mostani négyes döntőben Per 
Johansson irányította a bukares-
tieket, de hogy a svéd szakem-
ber marad-e vagy új vezetőedző 
jön, azt még nem tudni. Bogdan 
Vasiliu, a CSM elnöke annyit le-
szögezett, hogy továbbra is kül-
földi trénert szeretnének, olyat, 
aki ismeri a balkáni gondolko-
dásmódot, mivel a következő sze-
zonban sok játékosuk érkezik a 
Balkánról, nagyrészt a szétesett, 
az utóbbi két szezonban döntős 
Vardar Szkopjéból.

Marosvásárhelyen, a Pongrácz 
Antal csarnokban rendezik a női 
serdülő röplabdázók országos 
bajnokságának döntő tornáját. 
A nyolc csapatos megmérette-
tésen két csoportban zajlanak a 
mérkőzések a legjobb négy kö-
zé jutásért. 

A házigazda és bajnoki cím-
védő Marosvásárhelyi Medici-
na a 2-es csoportban érdekelt, 
amelyben kedden a Bukares-
ti Dinamóval, tegnap a Buka-

resti CSM-vel játszott, ma pedig 
18 órától a Kolozsvári Sportis-
kola csapata lesz az ellenfele. 
A 1-es csoportban a Bukares-
ti Constructorul, a Bukaresti 
CTF Mihai I., a Lugosi ISK és a 
Bákói ISK található. A csopor-
tok első két helyezettje kvalifi-
kálja magát a pénteken 16 és 18 
órától kezdődő elődöntőkbe, míg 
a döntőket szombaton 12 és 14 
órától játsszák.

H. B. O.

A legjobbat szeretné kihozni magából Székely Ildikó a skóciai seregszemlén

Aranyérmekkel hangolt a vb-re

Neagu a Győrt állította jó példaként a Bukarest elé

Hazai pályán védheti meg címét a Medicina serdülő csapata

A tavalyi világbajnokságon második helyezést ért el a marosvásárhelyi versenyző

Esélyes a végső győzelemre a házigazda

Három aranyérmet szer-

zett a marosvásárhelyi 

Székely Ildikó a Brassó-

ban lebonyolított orszá-

gos karate bajnokságon. 
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