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 » RÖVIDEN

Miklós Edit a törvényes elnök
A budapesti törvényszék másod-
fokú és egyben jogerős végzése is 
megerősítette Miklós Edit elnöki 
bejegyzését a Magyar Sí Szövetség-
ben, ezért a csíkszeredai szár-
mazású korábbi sportoló immár 
„legitim” sportvezetőnek tekinthe-
tő. A 2014-es szocsi téli olimpián 
lesiklásban hetedik helyen záró 
versenyzőt, mint ismeretes, idén 
tavasszal, visszavonulása után 
választották meg a magyarországi 
szervezet élére, de elődje, Bajai 
András megtámadta a közgyűlés 
határozatát.
 
Lengyelországban készülnek 
a kézilabdázók
Lengyelországba utazik ma Ro-
mánia férfi  kézilabda-válogatottja, 
hogy a házigazdák legjobbjaival, 
valamint Csehország és Japán 
együtteseivel közösen barátságos 
tornán lépjen pályára. A négy 
csapat közül egyedül az ázsiai-
ak vesznek majd részt a januári 
világbajnokságon, de ők is csak 
szabadkártyával jutottak ki a 
seregszemlére. A hazai bajnokság 
jelenleg szünetel, azt viszont még 
idén kisorsolták, hogy a Román 
Kupa márciusi négyes döntőjében 
Dinamo–Steaua és Temesvári Poli–
Focșani elődöntők lesznek.
 
Djokovic a legjobb,
Halep a tizedik
Novak Djokovic végzett az élen, 
Simona Halep pedig a tízedik 
lett az európai hírügynökségek 
2018 legjobb európai sportolóiról 
rendezett szavazásán – jelentette 
be tegnap az MTI, amely szintén 
közreműködött a rangsor összeállí-
tásában. Az 1958 óta megrendezen-
dő voksoláson az idén Wimbledon-
ba és a US Openen is győztes szerb 
teniszező a horvátok aranylabdás 
futballistáját, Luka Modricot és a 
brit Forma–1-es világbajnok Lewis 
Hamiltont előzte meg a dobogós 
helyeken. Hármuk mögött sorrend-
ben a cseh alpesi síző és hódeszká-
zó Ester Ledecka, a francia sílövő, 
Martin Fourcade, az osztrák alpesi 
síző Marcel Hirscher, a norvég sífu-
tó, Marit Björgen, a francia labdarú-
gó, Antoine Griezmann és a francia 
atléta, Kevin Mayer neve szerepel 
a listán. A női tenisz-világranglis-
tát vezető román Simona Halep 
a lengyel síugró, Kamil Stochkal 
holtversenyben lett a tizedik.
 
Fellebbez az AC Milan
Ismét a lausanne-i nemzetközi 
sportdöntőbírósághoz (CAS) fordul 
az AC Milan, miután az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) 
megint elmarasztalta a klubot a 
pénzügyi fair play megszegése 
miatt. A kontinentális szervezet 12 
millió eurós bírságot szabott ki az 
olasz együttesre, és 2021. júniusáig 
elvárja tőle, hogy kiadásai ne ha-
ladják meg a bevételeit. Amennyi-
ben ezeknek a gazdasági feltételek-
nek nem tesz eleget, úgy egy évre 
kitiltják a kontinentális klubtor-
nákról. A Milant, mint ismeretes, 
a mostani szezonból is kizárták, 
de ez ellen sikeresen fellebbezett a 
CAS-nál és így pályára léphetett az 
Európa Ligában. A második számú 
klubtornában a csoportkör jelentet-
te számára a végállomást.

 » KRÓNIKA

„Szerencsés vagyok, hogy máris 
kupagyőzelmet ünnepelhetek, 

de a srácok a hősök, a csapat” – nyi-
latkozta Don MacAdam, a Csíkszere-
dai Sportklub jégkorongcsapatának 
újdonsült vezetőedzője miután a 
Román Kupa döntőjében megvédték 
a címüket. Ahogyan egy évvel ko-
rábban, úgy most is a fő riválisnak 
számító Brassói Coronát győzték le a 
serlegért. A hargitaiaktól Salló Alpár 
(8. perc), Andrej Taratuhin (33. p.), 
Konsztantyin Panov (46. p.), Rokaly 
Szilárd (49. p.) és Becze Tihamér (59. 
p.) találatai járultak hozzá az 5-2 ará-
nyú végeredményhez, miközben a 
barcaságiaktól Cody Carlson (22. p.) 
és Szergej Peretyagin (49. p.) voltak 
eredményesek. „Egy jó első harma-
dot játszottunk, a második már nem 
volt annyira jó, hogy végül az utolsó 
felvonás tökéletes legyen. De hangsú-
lyozom: a csapat érte el ezt a sikert” 
– foglalta össze tömören a fi nálé ese-
ményeit a kanadai szakember.

Mindezt hazai környezetben, köz-
vetlenül karácsony előtt harcolta ki 
a Sportklub, így nem véletlen, hogy 
a „kék-fehér” együttes tagjai mellett 
a közösségi oldalon gratuláló szurko-
lók is ajándékként értékelték a sikert. 
„Ilyen sokan rég voltak meccsen, még 
a csilláron is lógtak az emberek, ami 
nagy erőt adott nekünk. Nagy segít-
ség, amikor ilyen szurkolótábor van 
mögöttünk. Egy plusz játékost jelent” 
– mutatott rá a csapatkapitány Papp 
Szabolcs, kiemelve, hogy társaival 

együtt teljes erőbedobással harcoltak 
és maximálisan betartották az edzői 
utasításokat is a trófea megszerzése 
érdekében.

A csíkszeredai jégkorong történe-
tében ez lett a csapat tizenegyedik 
Román Kupája, a 2018–2019-es sze-
zonban pedig az első serleg, amely a 
Sportklubhoz került. Az erdélyi csapa-
tokra vár viszont még a hazai élvonal-
beli bajnokság, továbbá az Erste Liga, 
ahol a „kék-fehérek” elveszítették lis-
tavezető pozíciójukat az összetettben. 
A Ferencváros az, amelyik 31. mérkő-

zését lejátszva 75 ponttal áll az élen, 
miközben a Sportklub 70, a Brassó 
pedig 65 pontnál tart. A Gyergyói HK 
44 ponttal a hatodik helyen marad. 
A magyarországi együttesek, mint is-
meretes, idén még pályára lépnek, a 
három romániai gárda viszont csak 
januárban folytatja a határon átívelő 
pontvadászat alapszakaszát. Lesznek 
viszont meccsek a hazai bajnokság-
ban, ahol ma és holnap Gyergyói HK–
Sportul, szombaton és vasárnap pedig 
Sapientia–Brassó párosítás szerint 
korcsolyáznak ki a pályára.

Román Kupa került a Sportklub karácsonyfája alá

 » „Nagy segít-
ség, amikor ilyen 
szurkolótábor 
van mögöt-
tünk. Egy plusz 
játékost jelent” 
– nyilatkozta a 
jégkorong-Ro-
mán Kupa 
megnyerése után 
Papp Szabolcs, 
a Csíkszeredai 
Sportklub csa-
patkapitánya.

Két csapat is edzőváltással 
kezdte a hazai élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság téli szüne-
tét. Az FCSB az összetett élén 
álló Kolozsvári CFR-t szeretné 
utolérni Mihai Teja irányítása 
mellett, míg a Medgyesi Gaz 
Metan Edi Iordănescuval ka-
paszkodna vissza a playoff -he-
lyekre. A Sepsi OSK mind-
eközben az előkelő negyedik 
helyen telel.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

E dzőváltással kezdi a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság téli szünetét az FCSB, 

amely miután 2-0-ra kikapott ha-
zai pályán a Kolozsvári CFR-től, 
hat pontos hátrányba került az 
alapszakasz összetettjében élen 
álló fellegváriakkal szemben. A 
21. fordulót lezáróan a tabella má-
sodik helyén álló bukaresti „pi-
ros-kék” gárda szakvezetője, Nico-
lae Dică ugyanis a klubtulajdonos 
felszólításának eleget téve lemon-
dott a tisztségről, ugyanakkor be-
vallása szerint önszántából távo-
zott és a kártérítéstől is eltekintett 
a szerződésbontás érdekében. Az 
együttest fi nanszírozó Gheorghe 

A MEDGYESTŐL IGAZOLT SZAKVEZETŐT A LIGA 1-BEN LISTAVEZETŐ KOLOZSVÁRIAKAT ÜLDÖZŐ FCSB

Edzőváltásokkal startol a téli szünet

Címvédés. A „kék-fehérek” lekorcsolyázták vendégeiket a kupadöntőben

 » „Gyorsvá-
gányra” került a 
Kolozsvári CFR 
labdarúgócsa-
pata: a Liga 
1-es bajnokság 
összetettjének 
első helyén telel 
és már biztosan 
bejut a felsőházi 
rájátszásba.

Becali már meg is találta az utódát, 
és tegnapi bejelentése alapján az a 
Mihai Teja veszi át a kispad irányí-
tását, amelyik eddig a Medgyesi 
Gaz Metan vezetőedzője volt.

A 40 éves tréner 28 ponttal, a ta-
bella nyolcadik helyén „hagyta” az 
erdélyi csapatot, amelyet a DigiSport 
tegnapi információi alapján Edi Ior-
dănescu vesz át. Ő, mint ismeretes, a 
Kolozsvári CFR-nél kezdte az idényt, 
de vezetőedzősége rövidéletű volt 
a címvédő Szamos-partiaknál, hi-
szen pár mérkőzés után távozott és 
Antonio Conceicaót hívták vissza a 
helyére. A portugálnak sem jósoltak 
hosszú időt a fellegváriaknál, de a 
buktatókkal teli start után gyors-
vágányra került a csapat, amely 
irányítása mellett az összetett élén 
telelhet, és már biztosan bejut a fel-
sőházi rájátszásba.

A CFR mögött még szoros az ál-
lás az élmezőnyben, ahol egészen 
bravúros teljesítmény után a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 33 ponttal 
az előkelő negyedik helyen telel. 
A háromszékiek az idei utolsó fordu-
lóban a Chiajna ellen nyertek otthon 
3-0-ra, ezért öt ponttal maradnak 
csak el a dobogó harmadik helyén 
álló Craiovától és jobb gólaránnyal 
megelőzik a Viitorult. A „piros-fe-
héreket” edző Eugen Neagoe szerint 
mindezt kiérdemelték, a folytatás-
ban pedig reményt sem akar hagyni 

ellenfeleiknek arra, hogy a playoff -
ból „kiüthessék” őket.

A felsőházi rájátszásra jutást jelen-
tő utolsó pozíciót az Astra foglalja 
el, de szorosan mögötte a Hermann-
stadt, a Gaz Metan és a Iași is még 
reális esélyeket őriz az előrelépésre. 
A sereghajtó Voluntarinak már mate-
matikai esélye sem maradt arra, hogy 
az alapszakaszból jövőre maradó 
öt forduló során felkapaszkodjon a 
playoff -mezőnybe, ezért számára az 
egyedüli kihívást a kiesés elkerülése 
jelenti. A Dinamo ugyan még meg-
őrizte optimizmusát, de a giurgiuak-
tól elszenvedett 4-1 arányú vereség 
után kisebb bravúrra lenne szüksége 
ahhoz, hogy a téli szünet után, a feb-
ruári folytatáskor felkapaszkodjon az 
összetett 11. helyéről.
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A LIGA 1 ÁLLÁSA
  1. CFR 21137135-12 46
  2. FCSB 21124540-24 40
  3. Craiova 21115531-19 38
  4. Sepsi OSK 2196629-19 33
  5. Viitorul 21103825-23 33
  6. Astra 2187628-20 31
  7. Hermannstadt 2184922-22 28
  8. Medgyes 2177723-28 28
  9. Iași 2184926-32 28
10. Botoșani 2168726-30 26
11. Dinamo 2157922-34 22
12. Călărași 21381013-23 17
13. Chiajna 21451216-37 17
14. Voluntari 21271221-40 13




