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Simona Halep továbbjutott
Melbourne-ben
Simona Halep továbbjutott az 
ausztrál nyílt teniszbajnokság 
második köréből, miután csü-
törtökön 6:3, 6:7, 6:4-re legyőzte 
az amerikai Sofi a Kenint. A női 
világranglistát vezető román 
klasszis következő ellenfele egy 
újabb tengerentúli versenyző 
lesz, a „veterán” Venus Williams 
személyében. A fi atalabbik Wil-
liams-nővér, Serena, ugyancsak 
Haleppel azonos ágon szerepel. A 
második körben 6:2, 6:2-re győzte 
le Eugenie Bouchardot. A férfi ak 
mezőnyében, egyéniben, az első 
helyen kiemelt szerb Novak Djo-
kovic sima 6:3, 7:5, 6:4 arányban 
múlta felül Jo-Wilfried Tsongát a 
továbbjutásért. A romániai Marius 
Copilnak és a magyarországi Fu-
csovics Mártonnak viszont a má-
sodik kör jelentette a végállomást 
Melbourne-ben, miután előbbi 
5:7, 7:5, 6:2, 6:4-re kikapott a 21. 
kiemelt David Goffi  ntól, utóbbit 
pedig a 11. kiemelt horvát Borna 
Coric múlta felül 6:4, 6:3, 6:4-re.
 
Neagu és Popescu 
az év legjobb kézilabdázói
A Bukaresti CSM sokszoros bajnok 
válogatott átlövőjét, Cristina 
Neagut és a St. Raphael kapusát, 
Mihai Popescut választotta a 2018-
as esztendő legjobb játékosainak 
a Román Kézilabda-szövetség. 
A csütörtöki közlemény alapján 
Neagu a hazai női élvonal legjobb-
jának a díját is „elvitte”, míg a férfi  
pontvadászatból a Nagybányai 
Minaur válogatott szélsőjének, 
Alexandru Csepreghinek ítélték 
meg a címet. A Romániában 
szereplő légiósok közül a bajnoki 
címvédő Dinamót erősítő orosz 
Vitaly Komogorov és a Román 
Kupa-győztes Râmnicu Vâlcea 
keretében helyet kapó ukrán Iryna 
Glibko kapták a külföldieknek járó 
elismerést.
 
Magyarokkal a mezőnyben
rajtol a középdöntő
Magyarország férfi  kézilabda-vá-
logatottja 30-30 arányú döntetlent 
játszott szerda este Egyiptommal 
a világbajnokság D csoportjának 
negyedik fordulójában, és ezáltal 
már a lapzártánk után rendezett 
utolsó meccse előtt bebiztosította 
továbbjutását a középdöntőbe. Az 
is eldőlt, hogy a listavezető – és 
szintén továbbjutó – Svédország 
elleni mérkőzés eredményétől 
függetlenül a második helynél 
hátrébb nem végezhetett a hato-
sában. Csoknyai István szövetségi 
kapitánynak azonban cserélnie 
kellett a keretében: a térdszalag-
sérülést szenvedő Jamali Iman 
és a könyökfájdalmakkal bajlódó 
Ancsin Gábor helyére Schuch 
Timuzsint és Máthé Dominikot ne-
vezte be a Dánia és Németország 
által közösen rendezett seregszem-
lére. A vb középdöntője szomba-
ton kezdődik. Erre a szakaszra a 
hatosok legjobb három helyezett-
jei jutottak tovább, a magyarok 
pedig a herningi 2. középdöntős 
csoportban kaptak helyet a C 
csoport legjobb három helyezett-
jével kiegészülve. Utóbbi hatosból 
lapzártánkig Dánia és Norvégia 
biztosította be továbbjutását.

A ROMÁN KUPA NEGYEDDÖNTŐJÉNEK SLÁGERMECCSE A SEPSI OSK–KOLOZSVÁRI CFR-TALÁLKOZÓ LESZ

Címvédő jutott a csíkszeredaiaknak

 »  „Ha hazai 
pályán, saját 
szurkolóink előtt 
játszhatunk, 
az legalább 1-2 
százalékot plusz-
ban hozzátesz 
a továbbjutási 
esélyeinkhez” 
– vélekedett a 
Csíkszeredai FK-t 
edző Valentin 
Suciu a Román 
Kupa negyeddön-
tőjének csütör-
töki sorsolása 
után.

iovának nagyon jó csapata van, és 
főesélyesként érkezik, azért nekik 
is van némi sanszunk a győzelem-
re, az adódó lehetőséggel pedig 
élni szeretnének. A felkészülést egy 
hete kezdték meg, és még egy hé-
tig hazai környezetben tartják az 
edzéseiket, hogy aztán két hétre a 
törökországi Antalyába helyezzék át 
a főhadiszállásukat. A keretet is ak-
korra szeretnék véglegesíteni, mert 
a három távozó játékos helyére 4-5 
új futballistával erősítenének. „Én 
minden poszton szeretnék erősíteni, 
de attól függ, hogy milyen játékosok 
leszerződtetésére lesz lehetőségünk. 
Az egyértelmű, hogy jobb játékoso-
kat akarunk hozni, olyanokat, akik 
konkurenciát tudnak teremteni az 
egyes posztokon” – mondta. A tö-
rökországi edzőtábor idejére egye-
lőre négy barátságos mérkőzésről 
állapodtak meg, egy további ötödik 
találkozóról pedig még egyeztetnek. 
Hazatérésük után is játszanak majd 

egy felkészülési meccset, hogy utá-
na már a kupában lépjenek pályára 
a címvédő ellen. Suciu szerint, aho-
gyan a nyolcaddöntőben, a Dinamo 
elleni, klubtörténeti továbbjutásuk 
előtt sem volt szükség arra, hogy 
ösztönözze tanítványait, úgy minden 
bizonnyal a Craiova ellen is elszánt 
lesz majd a csapata. Rámutatott, 
hogy a találkozót nagyban befolyá-
solja majd a pálya állapota, valamint 
a helyszín, hiszen az időjárási körül-
mények nem biztos, hogy lehetővé 
teszik a csíkszeredai rendezést. „Ha 
hazai pályán, saját szurkolóink előtt 
játszhatunk, az legalább 1-2 százalé-
kot pluszban hozzátesz a továbbjutá-
si esélyeinkhez” – vélekedett Suciu.

A Román Kupa negyeddöntőjében 
a továbbjutás egyetlen mérkőzésen 
dől el, ezért ha a rendes játékidőben 
nem jutnak egymással dűlőre a csa-
patok, akkor hosszabbítás, szükség 
esetén pedig szétrúgás után kerül ki 
a győztes.

Folytatás. A Dinamo elleni bravúr után a Craiovát kell fogadniuk a csíkiaknak
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A címvédő Craiovát „húzta” a 
Csíkszeredai FK harmadosz-
tályos labdarúgócsapata a 
Román Kupa negyeddöntőjére. 
A csütörtöki sorsolás alapján a 
februári szakasz slágermeccse 
a Sepsi OSK–Kolozsvári CFR 
találkozó lesz.

 » V. NY. R.

H ét élvonalbeli és egy harmad-
osztályos labdarúgócsapat 
várta csütörtökön a Román 

Kupa negyeddöntőinek a sorsolá-
sát, hogy délre kiderüljön: Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK–Kolozsvári 
CFR, Hermannstadt–Viitorul, Csík-
szeredai FK–Craiova és Călărași–
Giurgiui Astra párosítás szerint ját-
szanak majd február 25–28-án.

Az élvonalbeli csapatok erősor-
rendje a Liga 1-es bajnokság hu-
szonegy fordulója alapján CFR, 
Craiova, Sepsi OSK, Viitorul, Astra, 
Hermannstadt és Călăraşi lenne, a 
szebeniek viszont épp a téli szünet 
előtti utolsó fordulóban győzték le 
hazai pályán 1-0-ra a Viitorult. Az 
Astra legutóbb december elején 2-1-
re nyert a Călărași otthonában, a 
CFR pedig a bajnokságban szintén 
2-1-re győzött a sepsiszentgyörgyiek 
vendégeként októberben.

A februári kupamérkőzésekig 
azonban még sok minden változ-
hat, hiszen a téli felkészülés és 
az átigazolások átalakíthatják az 
erőviszonyokat. A Törökországban 
edzőtáborozó fellegváriak kereté-
ből például csütörtökön távozott 
a 2017 nyarán leszerződtetett spa-
nyol csatár, Urko Vera, Andrei Ra-
dut pedig kölcsönadták a Călărași 
együttesének.

A mezőnyben egyedüliként tal-
pon maradt harmadosztályos csa-
 pat a Csíkszeredai FK. Edzőjük, 
Valentin Suciu a Krónikának hang-
súlyozta: bár egyértelmű, hogy a 
Román Kupát tavaly elhódító Cra-

Széthullóban a másodosztály „téli bajnoka”
 » KRÓNIKA

Edző nélkül maradt a hazai má-
sodosztályos labdarúgó-bajnokság 

őszi szezonjának győztese, a Snagovi 
Sportul, miután Bálint László a hét 
eleji összetartást követően távozott a 
csapattól. Felmondása hírét személyes 
blogján jelentette be szerda éjjel, hang-
súlyozva, hogy bár nem volt könnyű 
meghoznia ezt a döntést, a klub meg-
oldatlan pénzügyi gondjai ellehetetle-
nítették a folytatást. Bevallása szerint 
az utolsó pillanatig remélte, hogy a 
helyzetet orvosolják, és az Ilfov megyei 
gárdával kiharcolhatják a feljutást az 
élvonalba, de jelen körülmények kö-
zött az eddig mutatott teljesítményük 
folytatására már nincs esély.

„Az, ami egy hónappal ezelőtt még 
egy szép álomnak tűnt, ma meredek 
véget ér. Muszáj volt meghoznom ezt 
a döntést, mert azok a problémák, 

amelyekről ősz óta folyamatosan 
beszéltem, továbbra sem oldódtak 
meg, ezért már nem láttam rá esélyt, 
hogy az eddigi színvonalat tartani 
tudjuk” – magyarázza a szakember. 
Hozzátette: sajnálja, hogy maga 
mögött kell hagynia az eddig befek-
tetett munkát és azt az együttest, 
amelyet tavaly nyáron összeállítot-
tak. „A Sportulnál egy nagyon erős 
keret kovácsolódott össze. A legjobb, 
amellyel edzőként eddig dolgom 
volt” – mondta Bálint László.

A 39 éves brassói szakember már a 
lapcsaládunknak adott decemberi in-
terjúban leszögezte, hogy bár szeretné 
a teljes idényt végigvinni a snagovi 
csapattal, a klubvezetésnek – illetve a 
tulajdonosoknak – megoldást kell ta-
lálnia a problémákra. Ez késlekedett, 
a futballisták pedig az ígéretek dacára 
már két és fél hónapja nem kaptak fi -
zetést. Közülük ketten, Cătălin Oanea 

és Cătălin Hlistei el is igazoltak a Ra-
pidhoz, míg a Craiovai U-tól kölcsön-
be érkezett Ştefan Vlădoiu a Călărași-i 
Dunăreához került.

Az elégedetlen játékosok a héten 
már nem voltak hajlandóak edzeni 
sem, és a Gazeta Sporturilor sportna-
pilaphoz eljutatott nyílt levelükben ad-
tak hangot a panaszaiknak. Elmondá-
suk alapján a sérülésveszélyes pálya, 
a vitaminok hiánya és az „egérjárta” 
konyhából kapott ebédjük szünetel-
tetése ellenére ők türelmesek voltak, 
bizalmat szavaztak a vezetőségnek, 
amely új városba készült költöztetni 
a csapatot, és decemberre ígérte az 
adósságrendezést. Mivel ez nem tör-
tént meg, a játékosok irányukban ta-
núsított tiszteletlenséget éreznek, és 
tiltakozásként tagadták meg az edzést.

A Liga 2-es bajnokság a 22. forduló 
mérkőzéseivel, február 23-án folyta-
tódik.

 » „Az, ami egy 
hónappal ezelőtt 
még egy szép 
álomnak tűnt, ma 
meredek véget 
ér” – fogalmazott 
Bálint László, mi-
után lemondott a 
Liga 2-es labda-
rúgó-bajnokság 
összetettjét 
vezető Snagovi 
Sportul edzői 
tisztségéről.




