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Győrből erősít a Bukaresti CSM
A Bukaresti CSM kézilabdacsapatát 
fogja erősíteni a Győri ETO norvég 
klasszisa, Nora Mörk. A jobbátlövő 
csütörtökön jelentette be, hogy 
kétéves szerződést kötött a román 
bajnokkal, amellyel Bajnokok 
Ligája-győzelmet szeretne ünnepel-
ni. „Nagyon motivált vagyok, hogy 
visszatérjek a pályára, fejlődjek, 
és folytassam a pályafutásomat 
a világ legjobb játékosai között. 
Nagyon nagy reményeket fűzök 
ehhez a csapathoz, és szerintem 
komoly eredményeket érhetünk el 
a következő szezonban. Egy őrült 
jó együttes lesz” – nyilatkozta a 
világbajnok, háromszoros Euró-
pa-bajnok és olimpiai bronzérmes 
skandináv sportoló. Mörk külön-
ben eddig már három BL-serleget 
nyert pályafutása során. Először 
2011-ben a Larvik színeiben nyerte 
meg a legrangosabb kontinentá-
lis klubtornát, majd 2017-ben és 
2018-ban a győriekkel ünnepelt. 
Erre amúgy idén is esélyes, hiszen 
a magyar bajnok eddig remekül 
menetel a sorozatban, és már a 
középdöntős csoportjában is bebiz-
tosította az első helyét. Érdekesség 
egyébként, hogy a 27 éves Mörk 
annak az Amanda Kurtovicnak a 
helyére érkezik majd Bukarestbe, 
aki a következő idényben őt a Győr-
nél fogja váltani.
 
A Gyergyói HK-hoz került
a pályaelőny
Egy-egy arányú döntetlenről 
folytatódik a Debrecen–Gyergyói 
HK negyeddöntős párharc a jég-
korong-Erste Ligában. A hargitai 
együttes előbb 2-1-re megnyerte 
idegenben az első találkozót, majd 
1-0-ra kikapott, de mivel a csata 
szombaton és vasárnap 18.30-tól 
a hargitaiak csarnokában folyta-
tódik, így a magyarországi rivális 
elveszítette a pályaelőnyét. A többi 
negyeddöntő első találkozóit lap-
zártánk után rendezték, pénteken 
pedig ismét Ferencváros–Vienna 
Capitals II, Csíkszeredai Sport-
klub–Brassói Corona, valamint 
Újpest–Fehérvári Titánok párosítás 
szerint játszanak.
 
Gyermeket vár
Szász-Kovács Emese
Gyermeket vár, ezért egy ideig szü-
netelteti a vívást Szász-Kovács Eme-
se. A Rióban ötkarikás aranyérmes, 
36 éves párbajtőröző augusztusra 
várja első gyermekét, ezért – amint 
azt csütörtökön, sajtótájékozta-
tón mondta – a júliusi budapesti 
világbajnokságon biztosan nem 
indul. A MTI beszámolója alapján a 
Vasas válogatott vívója közölte azt 
is, hogy bár a tokiói olimpiai kva-
lifi káció első versenyeiből kimarad 
majd, ha szükség lenne rá a pót-
kvalifi kációkra ismét visszatérhet. 
Csampa Zsolt, a vívószövetség el-
nöke leszögezte, hogy mindenben 
támogatják Szász-Kovács Emesét, 
„mezszáma” a válogatottban nincs 
visszavonultatva.

A Kolozsvári CFR és az 
Astra csatlakozott szerdán 
a labdarúgó-Román Kupa 
elődöntőjébe korábban be-
jutott Viitorulhoz. A mezőny 
lapzártánk után lett teljes, 
hétvégén pedig már az élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság 
alapszakaszának utolsó 
fordulójában lépnek pályára 
a csapatok.
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A Kolozsvári CFR Sepsiszent-
györgyön búcsúztatta a Sep-
si OSK szintén élvonalbeli 

labdarúgócsapatát a Román Kupa 
negyeddöntőjében. A szerdai játék-
napon a korábbi négyszeres kupa-
győztes fellegvári együttes Valen tin
Costache 60. percben szerzett 
góljával nyerte meg 1-0-ra a talál-
kozót, mert a házigazda három-
székiek helyzetei kimaradtak. A 
Szamos-partiakat edző Alin Minte-
uan a lefújást követően megje-
gyezte, hogy a vezetés megszerzé-
séig nehéz feladatuk volt, hoztak 
rossz döntéseket is, de a lényeg, 
hogy végül továbbjutottak. „A já-
tékosoknak, akik pályára léptek 
nem kellett bizonyítaniuk semmit, 
hiszen a CFR játékosai, így garan-
táltan értékesek is” – nyilatkozta.

A legjobb négy közé – a Her-
mann stadt legyőzésével – ko-
rábban bejutott Viitorul mellé 
szerdán még a Giurgiui Astra 
csatlakozott, miután 2-1-re felül-
múlta a Călărași gárdáját. A me-
zőny a lapzártánk után rendezett 
FK Csíkszereda–Cra iova találkozó 
győztesével lett teljes.

Hétvégén már az élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság alapszaka-

A SEPSISZENTGYÖRGYIEK HÉTVÉGÉN A BAJNOKSÁGBAN VÁGHATNAK VISSZA A KOLOZSVÁRIAKNAK

Elbúcsúztatta a CFR a Sepsi OSK-t

Papírforma. A CFR kiejtette a kupából a Sepsi OSK-t, de hétvégén a bajnokságban ismét összecsapnak

 » A CFR-t edző 
Alin Minteuan 
leszögezte: már 
„nem élünk 
Ceaușescu ide-
jében”, minden 
csapat arra 
törekszik, hogy 
a lehető legtöbb 
pontot gyűjtse.

szának utolsó, 26. fordulójában 
lépnek pályára a csapatok, ami-
kor is a Sepsi OSK-nak lehetősége 
adódik idegenben visszavágni a 
CFR-nek. A rájátszás szempontjá-
ból ugyanakkor már kevés jelen-
tése lesz ennek a találkozónak, 
hiszen az már korábban bizonyos-
sá vált, hogy a címvédő kolozs-
váriak az élen zárják a szakaszt, 
és a háromszékiek sem végez-
hetnek hátrább a playoff ra jutást 
jelentő hatodik helynél. A CFR 
és a Sepsi OSK lehetséges össze-
fogását emlegető „konspiratív” 
központi sportsajtó felvetéseire 
reagálva Minteuan leszögezte: ez 
pusztán spekuláció, már „nem 
élünk Ceaușescu idejében”, min-
den csapat arra törekszik, hogy 
a lehető legtöbb pontot gyűjtse. 
„Főleg, hogy sok pénzre megy a 
játék” – fi gyelmeztetett, mintegy 

emlékeztetve arra, hogy a televí-
ziós közvetítési jogokból szárma-
zó bevételek szétosztásakor fi gye-
lembe veszik az összetettben elért 
helyezést, ráadásul a playoffb  an 
az európai kupaszereplésért ver-
sengenek a csapatok.

A vasárnap 20 órakor rendezen-
dő „erdélyi derbi” előtt a Viitorul–
Botoșani (vasárnap, 17 óra) és a 
Hermannstadt–Iași (vasárnap, 17) 
meccsek eredményei alapján végle-
gesedik majd a felsőház mezőnye, 
hiszen a még szabadon lévő egy 
hely megszerzésére a konstanca-
iaknak és a két moldvai gárdának 
is maradt esélye. Ebben az utolsó 
etapban rendeznek még Dinamo–
Chiajna (péntek, 20 óra), Medgyesi 
Gaz Metan–Călărași (szombat, 13), 
Voluntari–FCSB (szombat, 19) és 
Craiova–Astra (hétfő, 20) találko-
zókat is.
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K iesési rangadóval kezdi meg a ta-
vaszi szezont a harmadosztályos 

labdarúgó-bajnokságban a Székely-
udvarhelyi FC, amikor pénteken 15 
órakor a táblázaton előtte találha-
tó Dési Unirea együttesét fogadja 
a sétatéri stadionban. A jelentősen 
meggyengült Marosvásárhelyi MSE 
szombaton az éllovas Lénárdfalva 
vendége lesz, míg a feljutásra pá-
lyázó FK Csíkszereda vasárnap Bar-
carozsnyóval csap össze.

Az udvarhelyi csapat nagy változá-
son ment át a téli szünetben, hiszen 
nyolc játékos távozott, helyükre ki-
lencen érkeztek. „Remélem, hogy téli 
igazolásaink beváltják a hozzájuk 
fűzött elvárásokat, és végre gólokat is 
rúgunk. Az őszi szezonban is megvol-
tak a lehetőségeink, de nem tudtunk 
betalálni. Olyan meccseken kaptunk 
ki, amelyeket megnyerhettük volna, 
ha lett volna egy épkézláb támadónk. 
Most nem előny számunkra a hazai 
pálya, mivel felkészülésünk nagy 

részét a műfüves pályán végeztük, 
a sétatéri stadionban csak a héten 
tudtunk edzeni. Nagyon nehéz tava-
szi rajt vár ránk, hiszen Dés nagyon 
jól erősített a téli szünetben, aztán az 
FK Csíkszeredát fogadjuk, majd kie-
sési rangadó következik Radnóton. 
Mindenképpen kemény harc lesz a 
bennmaradásért” – mondta Mészáros 
Alpár, az SZFC edzője.

Ebben az 5. csoportban küzd a 
Liga 3-ban való bennmaradásért a 
Marosvásárhelyi MSE is, amelynél 
a téli szünetben komoly pénzügyi 
problémák adódtak, ezért a felkészü-
lést is csak későn tudták elkezdeni. 
Fehér Csaba, a csapat vezetőedzője 
reméli, hogy két-három héten belül 
behozzák a lemaradást, és azután 
már mindegyik ellenfelükkel fel tud-
ják venni a küzdelmet. Hét játékosa 
viszont távozott, de meglátása sze-
rint fi atal játékosai sokat fejlődtek, 
és a folytatásban még erősítés is ér-
kezhet hozzájuk.  „A szervezettség 
és a csapatszellem döntő fontossá-
gú a tavaszi szezonban, mert ezek 

segítségével képesek leszünk olyan 
eredményeket elérni, amelyekkel tel-
jesíthetjük célkitűzésünket” – hang-
súlyozta Fehér. Hozzátette, további 
céljuk, hogy utánpótlásközpontjuk-
ból még több olyan játékost nevelje-
nek ki, aki a nyáron újból felkeltheti 
az erősebb csapatok érdeklődését.

A FK Csíkszeredának a keretét már 
nem kell bemutatni, hiszen csütörtök 
este már a „főpróbát” is megtartotta 
a Román Kupa negyeddöntőjében. A 
Liga 3 összetettjében viszont 15 for-
duló után 31 ponttal csak a harmadik 
helyen áll, a 37 ponttal listavezető 
Lénárdfalvát és a 32 ponttal második 
Nagybányai Minaurt is meg kellene 
előzni a feljutás érdekében. Vasár-
nap a középmezőnyben tanyázó Bar-
carozsnyót fogadja.

Ami a többi csoportot illeti, ott a 
Buzău, a Rapid, a Slobozia, a Turnu 
Măugrele és a Lippa telelt az össze-
tett élén, de a második helyezettek 
egyelőre még csak 2-4 pont távolság-
ból követik őket. A bajnokság május 
25-én zárul.

Tavaszi szezonrajtra „virradt” a Liga 3 mezőnye

 » „A szerve-
zettség és a 
csapatszellem 
döntő fontos-
ságú a tavaszi 
szezonban, mert 
ezek segítsé-
gével képesek 
leszünk olyan 
eredményeket 
elérni, amelyek-
kel teljesíthetjük 
célkitűzésünket” 
– hangsúlyozta 
a télen pénzügyi 
gondokkal bajló-
dó Marosvásár-
helyi MSE-t edző 
Fehér Csaba.
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