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A műfüves játékfelület meg-
zavarta a szentgyörgyieket, 
akik a mérkőzés első felé-

ben sokat hibáztak, így a komoly 
helyzetek is elmaradtak. Szünet 
után a házigazdák kezdeményeztek 
többet, Eugen Neagoe tanítványai 
főleg a védekezéssel voltak elfoglal-
va. A 75. percig nem is történt semmi 
említésre méltó, ezután azonban fel-
gyorsultak az események. Egy hazai 
szögletet követően kontrázhattak 
a piros-fehérek, a támadás végén 
Tandia lövése landolt a kapuban. 
A gól után kitámadtak az Ilfov me-
gyeiek, fellazult a védelmük, ami 
kedvezett a piros-fehéreknek. A 82. 
percben Nouvier váltotta gólra Fü-
löp passzát, a kegyelemdöfést pedig 
a mérkőzés hosszabbításában adta 
meg ellenfelének a Sepsi OSK, Tan-
dia állította be a végeredményt. A 
következő fordulóban az OSK hazai 
pályán a sereghajtó FC Voluntari 
csapatát fogadja. A mérkőzés pénte-
ken 18 órakor kezdődik.

„Talán furcsán hangzik, de én 
szeretném megnyerni a bajnoksá-
got, még akkor is, ha tudom, hogy 
nagyon nehéz” – mondta a mérkő-

zés után Eugen Neagoe, a Sepsi OSK 
edzője. „Őszintén szólva a tavalyi-
hoz képest jobb helyezést akarunk 
elérni. Ha az eredmények továbbra 
is hasonlóan alakulnak, reményked-
hetünk az első hat hely valamelyiké-
ben. Bármilyen akadály leküzdhető 
mindaddig, amíg komolyan készü-

lünk, és naponta a legtöbbet adjuk 
ki magunkból. A siker a fi úk érdeme. 
Erős csapatunk van, nehéz minket 
legyőzni. Ismerem a játékosaim ké-
pességeit” – tette hozzá.

Labdarúgó 1. Liga, 8. forduló: Con-
cordia Chiajna–Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 0–3 (0–0), gólszerzők 
Tandia (76., 90+1.), Nouvier (82.). Sep-
si OSK: Niczuly – De Moura, Viera, 
Jovanović, Sato (Ursu, 83.) – Velev, 
Vașvari (Karnickij, 69.), Drăghici, Fü-
löp, Nouvier (Hamed, 90+2.) – Tandia. 
Edző: Eugen Neagoe. 

További eredmények: Bukaresti 
Dinamo–Astra Giurgiu 1–2 (0–1), 
gólszerzők Subotic (88.), illetve 
Alibec (13.), Moise (66.); Dunărea 
Călăraşi–FC Botoşani 3–2 (2–1), 
gólszerzők Kanda (29.), Dobrosavle-
vici (37.), Medion (84.), illetve Jonat-
han Rodriguez (12., 52. – mindkettőt 
büntetőből); Medgyesi Gaz Metan–
CSU Craiova 3–2 (2–1), gólszerzők M. 
Constantin (12., büntetőből), Fortes 
(27.), Cristea (83.), illetve Mitriță (8., 
büntetőből), Koljic (75., büntetőből). 
Az FC Voluntari–Jászvásári Poli CSM 

és a Kolozsvári CFR–FCSB mérkőzés 
lapzártánk után ért véget, az FC Vi-
itorul–Nagyszebeni Hermannstadt 
találkozót pedig ma rendezik.

Neagoe bajnokságot nyerne a Sepsi OSK-val
• A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK újabb sikert 
aratott a labdarúgó 1. Ligában, pénteken este a 
Concordia Chiajna vendégeként 3–0-ra győzött.

A meccs utolsó részében 
szétesett a Concordia védelme, 
Tandia két gólt is lőtt

▴  A R C H Í V  F E L V É T E L :  B A R A B Á S  Á K O S

Négy pont a listavezető Ferencváros előnye
A listavezető Ferencváros legyőzte közvetlen üldözőjét, a Honvédot, 
ezzel négy pontra növelte előnyét a labdarúgó OTP Bank Liga 8. for-
dulójában. Az őket követő MTK, Debrecen és a címvédő Vidi egyaránt 
kikapott idegenben. Az eredmények: Paksi FC–MTK Budapest 3–0 
(1–0), Kisvárda FC–Szombathelyi Haladás 4–1 (2–0), Újpest FC–Deb-
receni VSC 1–0 (1–0), Puskás Akadémia FC–MOL Vidi FC 2–1 (1–1), 
Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK 4–2 (3–0), Budapest Hon-
véd–Ferencváros 0–1 (0–1). Az élmezőny: 1. Ferencváros 20 pont, 2. 
Honvéd 16, 3. MTK 13.

Gyengébb helyezések öttusában
Demeter Bence a 12., Regős Gergely pedig a 13. helyen végzett a 
mexikóvárosi öttusa-világbajnokság férfi hagyományos versenyében. 
Győzött a brit James Cooke, míg az ezüstérmet a francia Valentin 
Prades, a bronzot pedig az ukrán Pavlo Timoscsenko harcolta ki. 
Csapatban a franciák, a britek és az ukránok állhattak fel a dobogóra. 
A magyarok – akiknél a két döntős eredményéhez a fináléról lemaradt 
két társ közül a selejtezőben előrébb végzett Bereczki Richárd pont-
száma adódott hozzá – nyolcadikak lettek.

• RÖVIDEN 

Súlyos állapotban vannak a megkéselt kosárlabdázók

7.00 Tenisz, WTA-torna, Tokió (Digi Sport 2, Digi Sport 3, Digi Sport 4)
18.00 Labdarúgás, 2. Liga: FC Argeș–Kolozsvári U 
           (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
21.00 Labdarúgás, 1. Liga: Viitorul–Hermannstadt 
           (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
21.00 Jégkorong, Erste Liga: Dunaújváros–Brassó (M4 Sport)
21.30 Labdarúgás, Serie A: Spal–Atalanta (Digi Sport 4)
22.00 Labdarúgás, La Liga: Girona–Celta Vigo (Digi Sport 2)
22.00 Labdarúgás, Premier League: Southampton–Brighton (Eurosport 1 RO)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

É letmentő műtétet kellett vég-
rehajtani azon a két amerikai 

kosárlabdázón, akiket szombaton 
éjszaka megkéseltek egy vendéglő 
teraszán Brăilában. A megyei ren-
dőr-főkapitányság tájékoztatása sze-
rint a 24 éves Darrel Bowie-t és a 25 
éves Joseph McClaint egy hónappal 
ezelőtt szerződtette a városi kosár-
labdaklub, a brăilai Cuza Sport.

A sportolók több csapattársukkal 
együtt egy brăilai vendéglő tera-
szán tartózkodtak szombat éjszaka, 
amikor egyelőre ismeretlen tettesek 
üvegekkel és késekkel támadtak rá-
juk. Mindkét amerikai kosárlabdázót 
megműtötték az éjszaka folyamán a 
brăilai kórházban, állapotuk stabil. 

Darrel Bowie súlyosabb sérüléseket 
szenvedett, az orvosok egyelőre meg-
fi gyelés alatt tartják, és amennyiben 
indokoltnak találják, átszállítják egy 
bukaresti kórházba – nyilatkozta 
Alina Neacşu, a brăilai megyei sür-
gősségi kórház szóvivője az Ager pres 
hírügynökségnek. A helyi média 
szerint azonban a sérültek amerikai 
kórházba szeretnének kerülni, és 
másik két amerikai csapattársuk is 
Románia elhagyását fontolgatja. A 
rendőrség vizsgálja a térfi gyelő ka-
merák felvételeit a tettesek azonosí-
tása érdekében.

Az incidens kísértetiesen hasonlít 
arra a hét évvel ezelőtti összetűzésre, 
melynek nyomán életét vesztette egy 

tengerentúli kosaras Romániában. 
2011 októberében Giurgiu egyik éj-
szakai szórakozóhelyén egy helybéli 
férfi  ököllel megütötte a 23 éves Cha-
unchey Hardyt, aki a földre zuhant, 
és koponyasérülést szenvedett, va-
lamint eltört két csigolyája. A kosár-
labdázó már kómában volt, amikor 
beszállították a bukaresti kórházba, 
ahol röviddel az operáció után meg-
halt. Chaunchey Hardy a CSS Giurgiu 
csapatának kosarasa volt, és éppen 
együttesének a Bukaresti Dinamo 
felett aratott sikerét ünnepelte, ami-
kor több férfi  rátámadt. Gyilkosát, 
Ionuț Adrian Tănăsoaiát a bukaresti 
legfelsőbb bíróság hét év letöltendő 
börtönbüntetésre ítélte.

A Telekom Veszprém házigazda-
ként két góllal legyőzte a len-

gyel Vive Kielce csapatát szombaton, 
a férfi  kézilabda Bajnokok Ligája 
csoportkörének első fordulójában. 
Eredmények, csoportkör, 1. forduló, 
A csoport: Telekom Veszprém–PGE 
Vive Kielce (lengyel) 29–27 (14–13), 
Montpellier (francia)–Vardar Szkop-
je (macedón) 24–27, Kristianstad 
(svéd)–Meskov Breszt (fehérorosz) 

30–32, RN Löwen (német)–Barcelona 
(spanyol) 35–34. A B csoportba sorolt 
MOL-Pick Szeged tegnap lapzárta 
után a horvát PPD Zagreb vendége-
ként Eszéken lépett pályára. 

Győzelemmel mutatkozott be a 
román bajnok. A D csoportban: Bu-
karesti Dinamo–Elverum (norvég) 
26–24 (12–11), Riihimaen Cocks 
(finn)–Ademar León (spanyol) 
19–19.

A csoportkör márciusig tart, de-
cember eleje és február eleje között 
azonban szünet lesz a januári, né-
met–dán rendezésű világbajnokság 
miatt. Az A és a B csoport első hat-hat 
helyezettje jut a rájátszás első fordu-
lójába, ahol a két csoportelsőnek 
nem kell pályára lépnie. A kieséses 
szakasz első köréhez két együttes 
csatlakozik még a gyengébb csapa-
tokat felvonultató C és D csoportból.

Győzelemmel kezdett a Veszprém




