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Romániai hokibravúr Kĳ evben
Kellemes meglepetéssel kezdte 
a kijevi nemzetközi felkészülési 
tornát Románia jégkorong-válo-
gatottja: Fodor Csanádék 2-0-ra 
verték Lengyelországot. Románia 
39 év után tudta legyőzni a lengyel 
válogatottat. Az eddig jegyzett 55 
lengyel–román összecsapásból 46 
lengyel sikerrel zárult. Románia 
utoljára 1980-ban Bukarestben 
nyert Lengyelország ellen, akkor 
Gál Sándorék 3–2-re győztek. „Jól 
játszottunk saját harmadunkban, 
a kapusunk jól védett, és ellentá-
madásokra építettük a taktikánkat. 
Jó iramú mérkőzés volt” – mondta 
a szombati találkozóról Julius 
Penzes, a román válogatott szlovák 
szövetségi kapitánya. A kijevi 
felkészülési torna a lapzártánk 
után rendezett Ukrajna–Románia 
mérkőzéssel zárult.
 
Világbajnoki éremmel
búcsúzik Lindsey Vonn
Bronzérmes lett hétvégén lesiklás-
ban Lindsey Vonn a svédországi 
alpesisí-világajnokságon. Az ameri-
kaiak klasszisának ez lett pályafu-
tása utolsó sikere, mivel korábban 
bejelentette, hogy a seregszemle 
után visszavonul. A viadalt amúgy 
a szlovén Ilka Stuhec nyerte meg, 
míg a vébé ezüstérme a svájci 
Corinne Suter nyakába került.
 
Szerb pólósokra támadtak
Horvátországban
A szerb Crvena zvezda vízilabdá-
zóira támadtak horvát huligánok a 
közép-dalmáciai Split városában, 
a játékosok könnyebb sérüléseket 
szenvedtek – számolt be tegnap 
az MTI a horvát Jutarnji List 
című napilap alapján. A támadás 
szombaton délután történt. A szerb 
klub négy játékosa egy kávézóban 
ült Split központjában, amikor 
hozzájuk lépet öt horvát fi atal-
ember, akik azt követelték tőlük, 
hogy vegyék le a melegítőiket, mert 
azokon látható volt a szerb klub 
jelzése. Miután a sportolók megta-
gadták ezt, dulakodás kezdődött, 
majd vasrudak kerültek elő. Igor 
Milojevic, a Crvena zvezda vízilab-
dacsapatának igazgatója a szerb 
sajtónak később úgy nyilatkozott, 
hogy a játékosok nem provokálták 
a helyieket. Aleksandro Kralj, aki 
a támadók elől a tengerbe ugrott, 
orrsérülést szenvedett, Dusan Vasic 
a hátán sérült meg, Milos Maksi-
movicot pedig a lábán ütötték meg. 
A történteket a horvát kormány is 
elítélte. Az eset miatt elhalasztották 
az esti regionális vízilabda-ligamér-
kőzést, amelyen a Crvena zvezdát 
a Mornar fogadta volna. A Szerb 
Vízilabda-szövetség (VSS) és a 
Crvena zvezda vezetősége beje-
lentette, hogy a támadás miatt a 
jövőben a biztonsági intézkedések 
megerősítését kérik azon szerb 
klubok és válogatottak számára, 
amelyek Horvátországban ven-
dégszerepelnek majd. A Crevna 
zvezda, mint ismeretes, a Bajnokok 
Ligájában nyolc forduló után nulla 
ponttal sereghajtó az FTC-t, az 
Egert és a Steauát is soraiban tudó 
A csoportban. Ebben a nyolcasban 
nem szerepel horvát csapat, a Jug 
Dubrovnik, a Zágrábi Mladost és a 
Jadran Split a B csoportban játszik 
a Szolnok társaságában.

SOROZATBAN MÁSODJÁRA KAPOTT KI A SEPSISZENTGYÖRGYI FUTBALLCSAPAT A LIGA 1-BEN

Régi formáját keresi a Sepsi OSK
Sorozatban másodjára kapott ki 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban. A Dinamótól 
elszenvedett hétvégi veresége 
ellenére még a felsőházi ráját-
szásba jutást biztosító hatodik 
helyen áll az alapszakasz össze-
tettjében, de a háromszékieket 
edző Eugen Neagoe aggódik a 
játékvezetés miatt.
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K ettőből nulla – nyeretlen ma-
radt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK labdarúgócsapata a Liga 

1-es bajnokság 2019-ben rendezett 
eddigi összecsapásain, mivel a Vo-
luntari elleni botlását szombaton a 
Dinamo elleni, hazai pályán elszen-
vedett 1-0-s veresége követte. Az 

alapszakasz 23. fordulójában ren-
dezett találkozót a Dan Nistor által 
értékesített büntető döntötte el, de a 
három pont „mínusz” ellenére a há-
romszékiek még mindig a felsőházi 
rájátszást érő helyeken tanyáznak 
az összetettben.

Az összecsapást egyébként újfent 
szurkolói rendbontás előzte meg, 
mert bár most a Dinamo szimpati-
zánsainak randalírozása nem fajult 
tettlegességig, obszcén kiabálá-
sokkal és petárdázással próbálták 
felhívni magukra a fi gyelmet. Kife-
szítettek egy molinót is, amelynek 
„Csak Románia, csak a Bukaresti 
Dinamo. Autonómia nélkül a román 
tartományokban” feliratával a hazai 
közönségnek kívántak üzenni.

A lefújást követő sajtótájékozta-
tón a Sepsi OSK-t edző Eugen Nea-
goe rámutatott, hogy a tanítványai 
által jegyzett két kapufa ellenére 
is helyzetszegény meccset vívtak, 
amelynek végén sem ők, sem pe-

dig a Dinamo nem érdemelt volna 
győzelmet. „Mit számít, hogy jogos 
tizenegyes volt-e? Befújták, és ez-
zel veszítettünk, amiért nyilván 
csalódott vagyok. De számítottam 
erre a végkifejletre, és nem szá-
mítok másra a következő három 
mérkőzésen sem. Nincs semmi 
esélyünk a felsőházi rájátszásba 
jutni” – fogalmazott újságírói kér-
désre a szakember azt követően, 
hogy korábban már több ízben is 
nehezményezte az ellenük irányu-
ló játékvezetői döntéseket. „Talán 
sokakat zavart a jelenlétünk az 
élcsapatok között, ahol most is va-
gyunk, de valószínűleg már nem 
sokáig. Kis csapat vagyunk, nap 
mint nap dolgozunk, igyekszünk 
minél jobban játszani, és per-
sze felvállaljuk a hibáinkat is. De 
nincs rendjén, hogy így dőlnek el a 
mérkőzések, és itt nemcsak a mai 
meccsre gondolok, hanem arra, 
ahogyan az eddig eltelt huszonhá-
rom fordulóban kezelve voltunk. 
Nem vádolok senkit, de jó lenne, 
ha minket is ugyanazzal a mérték-
kel mérnének”  – mondta Neagoe.

A vendég bukarestieket edző Mi-
rcea Rednic amúgy szintén elismer-
te, hogy szerencsével nyerték csak 
meg ezt a meccset, jómaga sem érzi 
maradéktalanul megérdemeltnek 
a három pontot. „De ilyen a lab-
darúgás, a szerencse ma nekünk 
kedvezett” – summázta. A keretét 
télen teljesen átalakító Dinamo 
ezáltal 28 pontra növelte összetett-
jét, de 23 forduló után még mindig 
az alsóházi mezőnyben tanyáik. 
A lapzártánkig befejeződött mérkő-
zéseken a Călărași 2-1-re győzte le a 
Chiajnát, az Astra pedig a Viitorul 
ellen nyert otthon 3-0-ra. Utóbbi 
két csapat jelenleg a Sepsi OSK 
előtt áll az összetettben, de füg-
getlenül a mai Botoșani–Voluntari 
(17 óra) és FCSB–Hermannstadt 
(20 óra) meccsek eredményeitől, 
a 33 ponttal maradt háromszékiek 
még a felsőházi rájátszást jelentő 
hatodik helyen állnak.

 » „Nincs 
rendjén, hogy 
így dőlnek el 
a mérkőzések, 
és itt nemcsak 
a mai meccsre 
gondolok, hanem 
arra, ahogyan 
az eddig eltelt 
huszonhárom 
fordulóban 
kezelve voltunk” 
– vélekedett a 
Sepsi OSK-t edző 
Eugen Neagoe.
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Hullámvölgy. A Dinamo visszarántotta a Sepsi OSK-t a Liga 1 összetettjében

 » DOBOS LÁSZLÓ, GERGELY IMRE,
ZÁTYI TIBOR

Magabiztos győzelemmel, a cím-
védő Temesvári Informaticát 

kiejtve jutott a teremlabdarúgó-Ro-
mán Kupa legjobb nyolc együttese 
közé a Csíkszeredai Imperial Wet, 
de megnyerte tegnapi találkozóját a 
Székelyudvarhelyi FK és a Dévai Au-
tobergamó is.

A nyolcaddöntők között a Bé-
ga-partiak Hargita megyei kiszállása 
jelentette a rangadót, de ahogyan azt 
a csíkszeredai Erőss Zsolt Arénába 
kilátogató nézők is megállapították: 
„ez a Temesvár nem az a Temesvár”, 
amelyik kupát és élvonalbeli bajnok-
ságot nyert. A temesváriaktól, mint 
ismeretes, többen is távoztak a téli 
szünetben, a csíkiak viszont négy új 
játékossal is erősítettek – a spanyol 
Victor Lopez Gonzales kapus, vala-

mint a szerb Stefan Rakic, a brazil 
Deco Fernadez és az argentin Lukas 
Francini mezőnyjátékosok –, ezért 
a szombat esti kupameccs nem oko-
zott problémát a számukra. Cosmin 
Gherman edző legénysége az első 
perctől az utolsóig támadójátékot 
mutatott, így végül magabiztos, 6-2 
arányú győzelemmel váltott jegyet a 
negyeddötőbe.

Nem okozott gondot a továbbju-
tás az FK Székelyudvarhelynek sem, 
amely a közel húsz gólt jegyző össze-
csapáson 12–6-ra nyert tegnap a Liga 
1-es újonc, Bukovina Vicov otthoná-
ban. A székelyföldi csapat már az első 
félidőben tetemes, négygólos előnyre 
tett szert, a második játékrészben pe-
dig csak tovább növelte a különbséget. 
Nem borult ugyanakkor a papírforma 
Kolozsváron sem, ahol a Dévai Auto-
bergamo 12-4-re iskolázta le a Clujea-
nát a továbbjutáshoz.

Elmaradt viszont a bravúr Gyergyó-
ban, ahol a másodosztályos Inter egy 
kiélezett meccs végén, 2-2-es félidei ál-
lás után 4-2-re kapott ki az élvonalbeli 
Buzăui Gloriától. A meccs legnagyobb 
részében nem látszott az osztálykü-
lönbség, a gyergyóiak fegyelmezett 
játéka nem hagyta kibontakozni a ven-
dégeket, sőt Răzvan Hofman góljaival 
kétszer is vezettek a narancssárga-fe-
ketében játszó házigazdák.

A Gyergyóremetei Kereszthegy is 
hatalmas csatában búcsúzott a ku-
pától: a Piatra Neamț-i Ceahlăul ellen 
többgólos hátrányból talpra állva a 
rendes játékidő 5-5-ös döntetlenje után 
a hosszabbítás végén szenvedett el 
6-5 arányú vereséget. A Marosvásár-
helyi VSK–Jászvásári Poli és a Fortius 
Buzău–Dunărea Călărași mérkőzések 
lapzártánk után értek véget, míg a Kéz-
divásárhelyi SE–Galaci United találko-
zót ma rendezik.

Kiütötte a címvédő Temesvárt az Imperial Wet

 » Cosmin 
Gherman edző 
legénysége az 
első perctől az 
utolsóig támadó-
játékot muta-
tott, így végül 
magabiztos, 6-2 
arányú győze-
lemmel váltott 
jegyet a negyed-
dötőbe.




