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Petra Kvitova elődöntőbe jutott
az Australian Openen
A nyolcadik helyen kiemelt Petra 
Kvitova 6:1, 6:4-re legyőzte kedden 
az ausztrál Ashleigh Bartyt, ezért 
továbbjutott az ausztrál nyílt 
te niszbajnokság elődöntőjébe. 
A kétszeres wimbledoni bajnok 
cseh versenyző sikere egyben azt is 
biztossá tette, hogy a Serena Willi-
amstől a nyolcaddöntőben veresé-
get szenvedett Simona Halep a mel-
bourne-i seregszemle után elveszíti 
világelsőségét. A női ranglista élére 
még többen felérhetnek, a román 
klasszis ugyanakkor a negyedik 
helynél lejjebb nem csúszhat az év 
első Grand Slam tornája után. A 
férfi  mezőnyben a görög Sztefanosz 
Cicipasz folytatta menetelését: a
címvédő Roger Federer után ked
den a spanyol Roberto Bautista Agu -
tot búcsúztatta a negyeddöntőben.
 
Eugen Trică lett Bálint László
utóda a Snagovnál
A Kolozsvári CFR, a Bukaresti 
Juventus és az UTA korábbi edzője, 
Eugen Trică vette át a másodosz-
tályos labdarúgó-bajnokság téli 
bajnokának szakmai irányítását. 
A szakember kedden mutatkozott 
be hivatalosan a Liga 2 listaveze-
tőjénél. Az edzői poszt múlt héten 
üresedett meg a csapatnál, mivel a 
súlyos pénzügyi problémák miatt 
Bálint László felmondott.
 
Ronaldo megegyezett
az adóhatósággal
Az ötszörös aranylabdás futbal-
lista, Cristiano Ronaldo kedden 
elfogadta felfüggesztett börtön-
büntetését adócsalási ügyében, és 
aláírta megállapodását a spanyol 
adóhatósággal, amelynek értel-
mében 18,8 millió eurót fi zet az 
államkasszába. Az MTI beszámoló-
jában emlékeztet, hogy a Juventus 
33 esztendős portugál csatára ellen 
2017 júniusában indítottak pert 
adócsalás miatt, mivel a vád szerint 
2011 és 2014 között a Real Madrid 
játékosaként 14,76 millió euró adót 
nem fi zetett be: egy üzleti vállal-
kozás segítségével szándékosan 
rejtette el a személyéhez fűződő 
kereskedelmi jogok értékesítéséből 
származó jövedelmét. A spanyol 
élvonalban szereplő labdarúgók 
közül hasonló helyzetbe került 
korábban a Barcelona szintén 
ötszörös aranylabdás argentin 
klasszisa, Lionel Messi is, de eljá-
rást indítottak Xabi Alonso, Luka 
Modric, Marcelo, Alexis Sánchez, 
Ricardo Carvalho ellen is.
 
Négy közé jutott a kézi-vb
társházigazdája
Németország és a címvédő Francia-
ország biztosította be elsőként a he-
lyét a dán–német közös rendezésű 
férfi  kézilabda-világbajnokságon. 
Mindketten a kölni középdöntős 
csoportból lépnek tovább a legjobb 
négy közé, miután a házigazdák 
22-21-re legyőzték hétfő este a 
horvátokat. A másik ágon a szerdai 
dán–svéd meccs dönt az első két 
hely sorsáról, de aznap lép pályára 
Magyarország is a svédeket hétfőn 
30-27-re legyőző Norvégia ellen. A 
piros-fehér-zöld együttesnek már 
csak a herningi csoportban elfog-
lalt negyedik helye megőrzésére 
van esélye.

AZ ALAPSZAKASZ LEZÁRÁSA UTÁN SPORTKLUB–BRASSÓ DERBIVEL KEZDŐDIK A KÖZÉPSZAKASZ

Rangadóözön az Erste Ligában

 » A középsza-
kasz a felsőház-
ban csütörtökön 
Sportklub–Brassó 
rangadóval kez-
dődik. A Gergyói 
HK-nak csak 
pénteken kell 
pályára lépnie 
az alsóházban.

kiak három, a Cenk alattiak pedig 
két pluszponttal lépnek tovább, a 
felsőház mezőnyét pedig az UTE (78 
pont – 1 pontot kap a középszakasz-
ra) és a Debrecen (77 pont – 0) teszi 
teljessé. A hajdú-bihariak különben 
szintén pályára léptek még hétfő 
este, hazai környezetben győzték le 
5-0-ra azt a Gyergyói HK-t, amelyik 
így 53 ponttal zárta az alapszakaszt 
a hetedik helyen. Megelőzte őt a 
Székesfehérvári Titánok (56 pont), 
mögötte pedig sorrendben a Duna-
újvárosi Acélbikák (52), a Vienna 
Capitals II (34), a Schiller-Vasas (25) 
és a Budapesti Hokiklub (23) zárt. 
Ők hatan a középszakasz alsóházá-
ban szerepelnek majd – az alapsza-
kaszbeli helyezéseik alapján szintén 

kapnak pluszpontot a folytatásra –, 
hogy onnan megpróbáljanak ráját-
szásra jutni.

A középszakasz a felsőházban 
csütörtökön, Sportklub–Brassó 
rang adóval kezdődik, hogy utána 
szombaton Ferencváros–Újpest és 
Sportklub–Debrecen párosítás sze-
rint korcsolyázzanak ki a jégre. Az 
alsóházban már ma rendeznek két 
összecsapást, de a Gergyói HK-nak 
csak pénteken kell pályára lépnie, 
amikor a Dunaújvárosi Acélbikákat 
fogadja. Két nappal később a bécsi 
gárda lesz a hargitai „piros-fehérek” 
vendége. Ez az újabb körmérkőzéses 
szakasz február 23-ig tart, majd a 
legjobb nyolc gárda a negyeddöntő-
vel kezdi a kieséses rájátszást.

Belelendültek. A Sportklub a középszakasz felsőházában vághat vissza a Brassói Coronának
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A Brassói Corona a Sportklub 
elleni rangadót megnyerve zár-
ta a jégkorong-Erste Liga alap-
szakaszát, de a középszakasz 
felsőházának küzdelmeiben 
már csütörtökön újra össze-
csap a két erdélyi együttes.

 » V. NY. R.

A Brassói Corona nyerte meg 
a jégkorong-Erste Liga alap-
szakaszának utolsó mér-

kőzését. Épp az erdélyi riválisát, a 
Csíkszeredai Sportklubot múlta fe-
lül 3-2-re hazai környezetben, és bár 
ennek a rangadónak a végeredmé-
nye már nem befolyásolta a határon 
átnyúló pontvadászat összetettjét, 
a hazai bajnokság alapszakaszában 
értékes sikernek számít. A barca-
ságiakat edző Greg Lindqvist és a 
hargitai kék-fehérek másodedzője, 
Hozó Levente egyaránt úgy vélték, 
hogy a szurkolók számára tetsze-
tős, izgalmas meccset nyújtottak, 
csalódottságra pedig senkinek sem 
volt oka a hétfő esti zárás után. Az 
érintettek azt már tavaly év végén 
hangsúlyozták, hogy a valódi téttel 
bíró összecsapások majd csak a rá-
játszással kezdődnek, ugyanakkor 
a kieséses szakasz előtt még az el-
lenfélválasztásra jogosító előnyös 
helyezést is megcélozzák a pontva-
dászatban.

A Sportklub és a Corona már 
korábban jegyet váltottak az Erste 
Liga középszakaszának felsőházá-
ba. Előbbi 88 ponttal a második, 
utóbbi 81 ponttal a harmadik he-
lyet szerezte meg, az alapszakaszt 
93 ponttal megnyerő Ferencvárost 
viszont nem tudták még megszo-
rongatni. Ennek megfelelően a 
budapesti zöld-fehérek hat, a csí-

Harminc fi atallal készül Románia a téli fesztiválra
 » KRÓNIKA

Harminc sportoló fogja képvi-
selni Romániát az idei téli eu-

rópai ifj úsági olimpiai fesztiválon 
(EYOF). A február 9. és 16. között a 
bosznia-hercegovinai Szarajevóban 
és Kelet-Szarajevóban rendezendő 
eseményre kedden kihirdetett keret 
alapján a piros-sárga-kék színekben 
induló versenyzők műkorcsolyában, 
alpesi sízésben, sífutásban, biatlon-
ban, rövid pályás gyorskorcsolyában 

valamint snowboardozásban lesznek 
érdekeltek, de a seregszemlén jégko-
rong és curlingviadal is lesz.

Az alpesi sízők között Mădălina 
Preda, Diana Rentea, Maria Constan-
tin, Lőrincz Eszter, Ioan Bordi, Horea 
Olteanu, Szőke Hunor és Vlad Dan-
ciu, a sífutók között Csutak Andrea, 
Ioana Andreca, Sânziana Mîndrilă, 
Maria Andreca, Liviu Hanganuț, 
Forika Szabolcs, Flaviu Păvălean 
és Florin Dolhascu, míg biatlonban 
András Vivien, Császár Réka, Andre-
ea Mezdrea, Váncsa Szilvia, Maria 
Folea, Nicolae Gîrbacea, Robert Gru-
meza és Kovács Tamás rajtol el a tor-
nán. Mellettük Albert Katalin, Pong-
rácz Vakar Kriszta, George Țepeș és 
Csillag József rövid pályás gyors-
korcsolyázók, a hódeszkás Silviu 
Popa és a műkorcsolyázó Ana Sofi a 
Beșchea nevei szerepelnek a Román 
Olimpiai és Sportbizottság kedden 
kiadott közleményében.

Románia eddig összesen hat ér-
met szerzett a téli ifj úsági olimpiai 
fesztiválokon, legjobb eredményét a 
Brassóban rendezett 2013-as viada-

lon jegyezte, amikor is a rövid pályás 
gyorskorcsolyázó, Imre Emil meg-
nyerte az 1000 méteres próbát.

Az idei EYOF-re január 24-ig kell 
véglegesíteni a nevezési listát, Ma-
gyarország pedig várhatóan tizen-
hét sportolóval képviselteti magát. 
A csapatvezető Dósa Viktória pár 
napja jelezte: miközben az sajná-
latos, hogy biatlonban nincs, akit 
indítsanak, pozitívum, hogy curling-
ben most először lesz résztvevőjük, 
és rövid pályás gyorskorcsolyázó is 
szerepel majd a keretben. A magyar 
fi atalok ezen a kétévente megren-
dezendő téli multisporteseményen 
korábban összesen hét arany-, négy 
ezüst- és négy bronzérmet szereztek. 
Utoljára a 2015-ös, vorarlbergi játé-
kokon vettek részt.

Az Európa ötven országából mint-
egy 1500 ifj úsági korosztályú, 14–18 
éves versenyzőt felvonultató idei öt-
karikás seregszemle nyitóünnepsége 
február 10-én lesz a szarajevói Kosevo 
stadionban, míg a záróceremóniának 
a kelet-szarajevói Slavija aréna ad ott-
hont február 15-én.

 » Románia ed-
dig összesen hat 
érmet szerzett 
a téli ifjúsági 
olimpiai fesztivá-
lokon.

 Világkupafutam Barcarozsnyón

Újfent a Brassó megyei Rozsnyó lesz a házigazdája a síug-
rók idei két futamának, ahol a pénteken kezdődő versenye-
ken Daniela Haralambie és Diana Trâmbițaș képviseli majd 
Romániát. A hazai sportszövetség közleménye alapján a 
versenyre a sportág klasszisai is beneveztek, így például a 
legutóbbi téli olimpián dobogóra álló norvég Maren Lund-
by, a német Katarina Althaus vagy a japán Sara Takanashi 
is a barcasági pályán gyűjthet pontokat az összetettjéhez. 
A vasárnapig tartó futamra tizennégy ország összesen 
negyvennyolc sportolója nevezett be.




