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Magyar arannyal kezdődött
az EYOF
Talabos Attila nyerte Magyarország 
csapatának első aranyérmét a Sza-
rajevóban zajló téli európai ifj úsági 
olimpiai fesztiválon (EYOF). A rövid 
pályás gyorskorcsolyázó 1500 mé-
teres távon győzött. Ugyanebben a 
számban jutott döntőbe Bontovics 
Balázs is, ő a negyedik helyen zárt. 
A női mezőny fi náléjában Somogyi 
Barbara a hatodik helyen végzett, 
míg a Romániát képviselő Albert 
Katalin a B döntőben a negyedik 
lett. Az ugyancsak piros-sárga-kék 
színekben induló Vákár Kriszta, 
Csillag József és George Țepeș nem 
jutottak tovább az előfutamból. 
A sífutók között 10 km-es távon 
Flaviu Pavalean a 78., Liviu Hăngă-
nut pedig a 80. lett.
 
Marosvásárhelyi meglepetés
a Román Kupában
A Marosvásárhelyi VSK újonc máso-
dik ligás csapatként 6-1-re legyőzte 
hazai pályán a Iași élvonalbeli 
gárdáját a teremlabdarúgó-Román 
Kupa vasárnapi nyolcaddöntőjé-
ben. A négyes döntőbe jutásért az 
ugyancsak másodosztályos Piatra 
Neamți-i Ceahlăullal fog találkozni 
a Lucian Nicușan edzette alakulat. 
Lapzártánkig, még az Imperial Wet, 
a Buzăui Gloria, a Székelyudvarhe-
lyi FK, a Déva és a Călărași váltott 
jegyet a negyeddöntőbe.
 
Videóbíróval folytatódik
a futball-BL
Immár a videóbíró-rendszer (VAR) 
segítségével rendezik a labdarú-
gó-Bajnokok Ligája mérkőzéseit, 
ahol a kieséses szakasz ma AS 
Roma–Porto és Manchester City–
Paris Saint-Germain rangadókkal 
kezdődik. Holnap Tottenham–
Dortmund és Ajax–Real Madrid 
párosítás szerit játszanak 22 órától, 
hogy aztán egy hét múlva a nyol-
caddöntőbe jutott többi együttes is 
lejátssza az oda-vissza vágós pár-
harcok első meccsét. Akkor lesznek 
a Liverpool–Bayern München, a 
Lyon–Barcelona, illetve a Schal-
ke–Manchester City és az Atlético 
Madrid–Juventus összecsapások. 
Az Európa Ligában ma rendezik 
a Fenerbahce–Zenit találkozót 
(19.55), a tizenhatoddöntők többi 
találkozója viszont szokás szerint 
csütörtökön lesz.
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A Bukaresti Dinamo labdarúgó-
klub szurkolóinak magyar elle -

nes megnyilvánulásai ellen tiltako-
zik a Sepsi OSK a Román Labdarú-
gó-szövetségnél (FRF) és a Hivatásos 
Labdarúgóligánál (LPF). Szerkesztő-
ségünkhöz hétfőn eljuttatott közle-
ményében a sepsiszentgyörgyi klub 

vezetőinek és szurkolóinak nevében 
mélységes csalódottságának adott 
hangot annak kapcsán, hogy to-
vábbra sem szűnnek a csapatot cél-
zó magyarellenes, xenofób szurko-
lói megnyilvánulások. A Liga 1-ben 
érdekelt gárda állásfoglalása azzal 
áll összefüggésben, hogy a Bukaresti 
Dinamóval vívott szombati összecsa-
páson a fővárosi csapatot elkísérő 

drukkerek egy része minden koráb-
bi esetet felülmúlóan gyalázkodtak, 
emberi és nemzeti méltóságukban 
megalázva a Sepsi OSK-hoz tartozó 
embereket. „Valamennyi arra hiva-
tott fórumon és a nyilvánosság előtt 
is tiltakozunk a történések ellen, és 
az eddigieknél jóval határozottabb 
fellépést sürgetünk az illetékes szer-
vektől a hasonló megnyilvánulások 
visszaszorítása érdekében” – szere-
pel a székelyföldi klub állásfoglalá-
sában.

A Sepsi OSK fontosnak tartja a 
nyilvánosság tudomására hozni, 
hogy a szombati mérkőzést meg-
előző technikai ülésen a klub sport-
igazgatója, Bokor János többször 
is felhívta Aron Huzu játékvezetői 
megfi gyelő, Ionuț Coza negyedik 

játékvezető és Cătălin Popa, a lab-
darúgóliga küldöttének fi gyelmét 
a várható atrocitásokra. Azt kérte, 
hogy bármilyen hasonló esemény 
alkalmával érvényesítsék a szabá-
lyokat, szükség esetén pedig állítsák 
meg a mérkőzést. A tévéközvetítések 
révén is egyértelmű nyilvánosságot 
kapó gyalázkodó skandálások és 
feliratok megjelenése ellenére sem 
a játékvezető, sem a megfi gyelő nem 
tartotta indokoltnak a mérkőzés 
megszakítását. A Sepsi OSK felkér-
te a Román Labdarúgó-szövetséget 
(FRF) és Hivatásos Labdarúgóligát 
(LPF), hogy mindezek ismeretében 
elemezze a történteket, és hozza 
meg a megfelelő intézkedéseket. 
Egyébként a szombati mérkőzés 1-0-
ás vendéggyőzelemmel zárult.

Magyarellenes szurkolói kirohanások ellen tiltakozik a Sepsi OSK

 » Az eddigiek-
nél jóval határo-
zottabb fellépést 
sürget a Sepsi 
OSK az illetékes 
szervektől.

A címvédő Csehország legyő-
zésével elődöntős lett Románia 
Fed-kupa-csapata. A sport-
történeti sikert követően a 
Simona Haleppel felálló női 
teniszcsapat a franciák ellen 
folytatja tavasszal.

 » V. NY. R.

T íz éve senkinek sem sikerült 
legyőznie a cseheket hazai 
pályájukon a Fed-kupában, 

de az elmúlt évtized legeredmé-
nyesebb női teniszcsapata hétvé-
gén drámai küzdelemben fejet haj-
tott Romániával szemben az idei 
kiírás világcsoportjának első kö-
rében. Címvédőként főesélyesnek 
számítottak Ostravában, de Petra 
Kvitova hiányát talán nem tudta 
kellőképp pótolni Karolina Plisko-
va, akit a korábbi világelső, jelen-
legi harmadik Simona Halep múlt 
felül 6:4, 5:7, 6:4-el. A konstancai 
klasszis előtte Katerina Siniakovát 
is legyőzte 6:4, 6:0-ra, de mivel Mi-
haela Buzărnescu egyik meccsét 
sem tudta megnyerni, az elődöntő-
be jutást a párosok meccse döntöt-
te el. Siniakova Barbora Krejcikova 
oldalán adogatott Irina Begu és 
Monica Niculescu ellen, a vasár-
nap késő estébe nyúló csata pedig 
egészen szoros találkozót hozott. 
6:7, 6:4, 6:4 lett a végeredmény a 
„piros-sárga-kék” együttes javára, 
akik így a torna modernkori törté-
netében először, az 1973-as kiírás 
után pedig másodjára játszhatnak 
majd a legjobb négy között. A cseh-
országi kiszállásra őket elkísérő 
szurkolótábor, Emil Boc, Kolozs-
vár polgármesterének dobütemére 
ünnepelte őket, tegnapra pedig az 
is kiderült, hogy április 20–21-én 
azzal a Franciaországgal játszanak 
majd idegenben, amelyik a Belgi-
um fellett aratott 3-1 arányú sikeré-
vel jutott tovább.

Érdekesség, hogy Csehország 
után a másik tavalyi döntős, az 
Egyesült Államok csapata is 3-2-
es vereség után búcsúzott. Auszt-

A CÍMVÉDŐ CSEHEK LEGYŐZÉSÉVEL ELŐDÖNTŐBE JUTOTT ROMÁNIA FED-KUPA-CSAPATA

Sporttörténelmet „ütöttek” Halepék

„Örömhóra”. Drámai csatákkal írt sporttörténelmet Románia Fed-kupa-csapata

 » „Fényképet 
már készítettem 
a serlegről, úgy-
hogy lassan-las-
san közelítünk 
hozzá” – mondta 
Monica Nicules-
cu, miután Irina 
Beguval páros-
ban legyőzték a 
címvédő csehek 
duóját, és így 
Románia tovább-
jutott a Fed-kupa 
elődöntőjébe.

ráliával szemben maradt alul, így 
a másik ágon a „kengurusok” a 
németeket 4-0-ra legyőző Fehér-
oroszországgal játszanak majd az 
elődöntőben. Az első kör vesztesei a 
világcsoportban való bennmaradá-
sért harcolnak majd, ellenfelet pedig 
a mai sorsolás alkalmával kapnak, 
miután a második világcsoportból 
Svájc, Lettország, Spanyolország és 
Kanada nyerte meg hétvégi párhar-
cát az osztályozón való részvételhez.

A Florin Segărceanu szövetsé-
gi kapitány, valamint Alina Tecșor 
edző által irányított román Fed-ku-
pa-csapat tagjai bravúros sikerü-
ket követően már azt sem tartják 
elképzelhetetlennek, hogy egészen 
a fi náléig meneteljenek. Monica 
Niculescu – aki a női párosok világ-
ranglistáját vezető, kétszeres Grand 
Slam-tornagyőztes Siniakova–Krej-
cikova-duó legyőzésével minden 
idők legtöbb Fed-kupa-meccs győz-
tese lett a romániai játékosok örök-
ranglistáján – szerint ehhez mind-
össze annyira lesz majd szükség, 
hogy megőrizzék a motivációjukat, 
mert ha tavasszal is a mostani for-

mát tudják hozni, nagy eséllyel 
akár még a trófeát is megszerezhe-
tik. „Fényképet már készítettem a 
serlegről, úgy hogy lassan-lassan 
közelítünk hozzá” – idézte az ener-
giával teli 31 éves Niculescut a sport-
ági szövetség honlapja. Azt ő is és 
Irina Begu is hangsúlyozta, hogy 
párosban remekül egymásra han-
golódtak, jól kiegészítik egymást, a 
tájföldi torna pedig jó főpróbának 
számított. „Mellettük állt az egész 
csapat és egy lenyűgöző szurkolótá-
bor” – áradozott Begu.

A folytatásban most megint egyé-
ni tornák következnek, hogy utána 
tavasszal sporttörténeti meccset 
vívjanak majd Franciaországban. 
Románia Fed-kupa-csapata eddig 
mindössze egyszer találkozott a 
gallokkal, az is a régi versenykiírás 
szerint rendezett 1976-os tornán 
történt, amikor is a Virginia Ruzici 
fémjelezte csapat 3-0-ra nyert.

Magyarország Fed-kupa-csapa-
ta egyébként az euro-afrikai zóna 
egyes csoportjában szerepelt, ahol 
a Babos Tímea nélkül felálló együt-
tes a harmadik helyen zárt.

A Kolozsvári CFR craiovai veresége kiélezettebbé tette a Liga 1 alapszakaszát

A Kolozsvári CFR 2-0-ra kapott ki idegenben a Craiova vendégeként a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 23. fordulójában. A rangadó elvesztése miatt a címvédő fellegváriak 47 ponttal maradtak az 
alapszakasz összetettjének élén, de öt pontnyi távolságra felzárkózott mögéjük az oltyán csapat. 
Az emiatt kiélezettebbé vált pontvadászatban a Medgyes veszített vasárnap teret a Iași otthonában 
elszenvedett 1-0-s veresége miatt, de matematikai esélyét még megőrizte a playoff ba jutáshoz.
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