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A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)

22-es szám,
bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

Hamar véget érhet a román 
futsalbajnokság tavalyi 
„aranyhalmozójának” tündök-
lése: a Temesvári Informatica 
nemcsak sikeredzőjét, hanem 
fő támogatóját is elveszítette.

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

T öbb meghatározó játékosa 
elhagyta a bajnoki címvédő 
Temesvári Informatica terem-

labdarúgó-csapatát az elmúlt idő-
szakban. A klubnak komoly anyagi 
gondjai vannak, miután Gabriel 
Lungu tulajdonos megvonta a tá-
mogatást. A problémák december 
elején kezdődtek, amikor az együt-
tes vezetőedzőjét, Robert Luput 
– aki egyben a román válogatott 
szövetségi kapitánya – a román 
szakszövetség arra kényszerítette, 
hogy válasszon a két tisztség között. 
Ennek következtében a fi atal tréner 
kénytelen volt lemondani az Infor-
matica irányításáról, mivel inkább a 
válogatottnál zajló munkájával sze-
retne foglalkozni, ahol eddig szin-
tén sikeresen tevékenykedett, és ko-
moly céljai vannak a jövőre nézve.

Az Informaticával tavaly bajnok-
ságot nyerő Robert Lupu után két 
másik alapember, Mimi Stoica és a 
kapus Vlad Iancu is elhagyta a Bé-
ga-parti csapatot. A román váloga-
tott csapatkapitánya, Stoica az elő-
ző két szezonban ezüstérmes Galaci 
Unitedet választotta, Iancu pedig 

EGYRE NAGYOBB GONDOKKAL KÜZD A SIKEREKET HALMOZÓ TEMESVÁRI TEREMLABDARÚGÓ-CSAPAT

Szétesőben a bajnok Informatica

Talpra állnak? A címvédő Temesvári Informatica (fehér mezben) a télen elveszítheti alapembereit

 » A jelenleg 
zajló bajnokság 
alapszakaszának 
tizenkét forduló-
ja után a Temes-
vári Informatica 
csak a negyedik 
helyen áll.

visszatért a Dévai Autobergamóhoz. 
Új klubjaikkal szintén a bajnoki cím 
megszerzéséért lesznek versenyben. 
Ráadásul könnyen lehet, hogy mel-
lettük még mások is – főleg az ide-
genlégiósok – távoznak Temesvárról 
a téli szünetben.

A több mint egy évtizede megszűnt 
Informaticát 2015-ben „támasztották 
fel”, és a román bajnokság egyik él-
csapatává vált. A csúcsra az elmúlt 
idény végén ért fel: nemcsak a Liga 
1-et, hanem a Román Kupát és a Szu-
perkupát is megnyerte, a nemzetkö-

zi porondon pedig közel állt ahhoz, 
hogy az UEFA Futsal Kupa elitkörébe, 
Európa legjobb 16 csapata közé jus-
son. Ám a jelenleg zajló bajnokság 
alapszakaszának tizenkét fordulója 
után a Temesvári Informatica csak 
a negyedik helyen áll a Csíkszere-
dai Imperial Wet és a Galaci United 
mögött, hátránya pedig öt pont az 
éllovas Dévai Autobergamóval szem-
ben. A Liga 1 a január 19-ei hétvégén 
folytatódik, amikor nehéz mérkőzés 
vár a temesváriakra: Csíkszeredában 
játszanak rangadót.
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 » KRÓNIKA

Fucsovics Márton szerdán közel állt 
ahhoz, hogy második magyar te-

niszezőként hivatalban lévő világel-
sőt győzzön le, ám Novak Djokovics 
végül megrázta magát, és 4:6, 6:4, 
6:1-re legyőzte ellenfelét az 1,3 millió 
dollár összdíjazású, kemény pályás 
dohai tenisztorna második forduló-
jában. Ezzel együtt a szerb világelső 

alaposan megdicsérte a ranglista 36. 
helyén álló Fucsovicsot. „Az első két 
szettben egyértelműen ő volt a jobb 
játékos. Remekül játszott, és nagyon 
okosan váltott ritmust és iramot, 
amivel nagyon sokat mozgatott, 
futtatott. Minden elismerésem Fu-
csovicsnak, mert ez neki köszönhe-
tően lett egy ilyen remek mérkőzés. 
Én sarokba szorultam, meg kellett 
találnom a kivezető utat, ami végül 

sikerült, de nagy szerencsém volt, 
hogy a sólyomszem bent látta azt a 
labdát” – fogalmazott a mérkőzést 
követően a Nemzeti Sport által idé-
zett Djokovics, aki már a meccslabda 
kihasználása után, a hálónál közölte 
magyar ellenfelével: „kemény meccs 
volt, kiválóan játszottál.”

Fucsovics valóban remekül kez-
dett: az első játszmát 41 perc alatt 
6:4-re megnyerte, ám a folytatásban 
a 14-szeres Grand Slam-torna-győz-
tes szerb jobban koncentrált, és a 
második szettben 5:4-nél elvette rivá-
lisa adogatását, majd meg is nyerte 
a játszmát. A döntő szettben aztán 
Djokovics háromszor is brékelte Fu-
csovicsot, és végül simán, 6:1-re hozta 
a játszmát. A találkozó 2 óra 3 percig 
tartott. A 26 éves magyar játékos a 
találkozó után szerb ellenfeléhez ké-
pest jóval szűkszavúbban fogalmazott 
Facebook-oldalán: úgy értékelt, hogy 
„jó meccset játszottunk Djokóval”. 
A  tenisztörténelemben eddig egyszer 
sikerült legyőznie magyar játékosnak 
egy világelsőt: Taróczy Balázs 1983-
ban Ivan Lendlt múlta felül Hamburg-
ban. Fucsovics – aki nagy valószínű-
séggel egy helyet előrelép a jövő heti 
világranglistán, így 35. helyezettként 
újabb karriercsúcsot állíthat be – Gu-
ido Pella oldalán párosban is érdekelt 
lett volna Dohában a szerdai játékna-
pon, ám a magyar–argentin duó visz-
szalépett a negyeddöntős mérkőzéstől 
a dél-amerikai játékos sérülése miatt.

Djokovics kalapot emelt a legyőzött Fucsovics előtt

 » Fucsovics 
Márton nagy 
valószínűséggel 
egy helyet elő-
relép a jövő heti 
világranglistán, 
így 35. helye-
zettként újabb 
karriercsúcsot 
állíthat be.

Nekiment. Fucsovics Márton az elején alaposan meglepte a szerb világelsőt Dohában

INGATLAN

I. osztályú garzonlakás eladó Marosvásárhelyen, 
a Kárpátok sétányán. Ára: 34 000 euró. Tel.: 0755-
911482 vagy 0745-330565.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejá-
rati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

A Győr simán nyerte
a Fradi elleni rangadót
A címvédő Győri Audi ETO KC hazai 
pályán 39-33-ra nyert a trónköve-
telő FTC-Rail Cargo Hungaria ellen 
a női kézilabda-NB I szerda esti 
rangadóján. A találkozón a győri 
lányok a szünetig hétgólos előnyre 
tettek szert, és végül hattal verték 
vendégeiket. A téli szünetben az 
ETO-hoz igazolt Crina Pintea beálló 
nagyszerűen játszott, a román 
játékos nyolc dobásából nyolc gólt 
szerzett.
 
Bácsi Péter a világ legjobb
kötött fogású birkózója
A kétszeres világ- és kétszeres Euró-
pa-bajnok Bácsi Pétert választotta 
a Nemzetközi Birkózószövetség 
2018 legjobb kötött fogású birkózó-
jának. A magyar szövetség szerdai 
tájékoztatása szerint a Ferencváros 
35 éves sportolója egyebek közt 
azzal érdemelte ki az elismerést, 
hogy az októberi budapesti vb-n 
világbajnok lett a 82 kilogrammo-
sok versenyében, illetve még az év 
elején a kubai Granma y Cerro Pel-
ado nemzetközi rangsorversenyen 
is aranyérmet nyert, nyáron pedig 
a győri Magyar Nagydíjon, a Polyák 
Imre-emlékversenyen szintén vi-
lágranglistás viadalon ezüstérmet 
szerzett. Bácsi Péter az év legjobbja 
díj mellett 10 ezer svájci frankos 
jutalomban is részesül.




