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Ismét döntetlenre zárult 
a magyar BL-rangadó
A Ferencváros idegenben 32-32-es 
döntetlent játszott a címvédő Győri 
Audi ETO-val a női kézilabda-Bajno-
kok Ligája középdöntőjének ötödik 
fordulójában, szombaton. Az FTC 
legutóbb 2017 októberében győzte 
le az ETO-t, amelynek otthonában 
2015 májusa óta nyeretlen. A két 
csapat legutóbbi mérkőzésén – 
szintén a BL-ben – egy hónappal 
ezelőtt Érden ugyancsak 32-32-es 
eredménnyel zárult. A mostani 
idényben továbbra is veretlen győri-
ek jövő szombaton a norvég Vipers 
Kristiansand otthonában zárják 
a BL csoportkörét, a Ferencváros 
pedig vasárnap a szlovén Krim 
Mercator Ljubljanát fogadja Érden. 
Ez utóbbi csapat volt az, amelyik 
hétvégén váratlan 23-22 arányú 
győzelmet aratott a továbbra is hul-
lámvölgyben lévő Bukaresti CSM-vel 
szemben, ezért ebben a 2. közép-
döntős csoportban jelenleg Győri 
ETO (16 pont), Vipers (12), CSM (10), 
Ferencváros (10), Krim Mercator (5) 
és Thüringer (1) a sorrend. A buka-
restiek a Thüringert fogadva zárják 
majd pénteken a középdöntőt.
 
Búcsúzott a Dinamo, 
a Sportinggal játszik a Veszprém
A román bajnok Dinamo férfi  kézi-
labdacsapatának nem sikerült hazai 
pályán visszavágnia a Sportingnak 
az idegenbeli egygólos vereségéért, 
hanem újabb egy góllal alulmarad-
va, 27-26 arányú vereséget követően 
59-57 arányú összetettel búcsúzott 
az idei Bajnokok Ligája szezontól. 
A portugál csapat az A élcsoportot 
második helyen záró Veszprém 
ellen folytatja a legjobb tizenhat 
között. A Szegedet soraiban tudó B 
élcsoport utolsó fordulóját lapzár-
tánk után rendezték, mint ahogyan 
a Silkeborg–Wisla Plock osztályozó 
továbbjutója is késő este dőlt el.
 
Megszerezte első bajnoki 
pontjait a Sapientia
Kétszer nyert hétvégén a felnőtt 
román jégkorong-bajnokságban a 
csíki és gyergyói fi atalokból alakult 
Sapientia hokicsapata. A hivatalos 
statisztikákban Csíkszentdomokosi 
Márton Áron HC néven jegyzett 
együttes szombaton és vasárnap is 
simán nyert Karcfalván, előbb 11-3-
ra, majd 12-0-ra győzte le a sereg-
hajtó bukaresti Sportul Studențesc 
alakulatát. Az újonc csíkszeredai 
gárdának ezek lettek az első bajnoki 
pontjai a szezonban, az alapszakasz 
összetettjében 6 ponttal a hatodik 
helyen állnak.
 
„Százados” lett Roger Federer
Századik ATP-trófeáját begyűjtve 
a második helyen kiemelt Roger 
Federer nyerte a 2,9 millió dollár 
összdíjazású dubaji keménypá-
lyás férfi  tenisztornát, miután a 
szombati döntőben két szettben 
legyőzte Sztefanosz Cicipaszt. A volt 
világelső, 37 éves svájci játékos ezzel 
egyben visszavágott 20 esztendős 
görög riválisának, aki januárban, az 
Australian Open nyolcaddöntőjében 
elbúcsúztatta őt. A 20-szoros Grand 
Slam-győztes Federer nyolcadszor 
diadalmaskodott Dubajban, és a 
profi  érában, az amerikai Jimmy 
Connors után ő a második aki elérte 
a 100-as mérföldkövet.

AZ ERSTE LIGA ERDÉLYI RANGADÓJA A CSÍKSZEREDAIAK ELŐNYÉVEL FOLYTATÓDIK BRASSÓBAN

Elhúzott a Sportklub a Coronától
A középszakaszban körvonala-
zódott erőviszonyokat tükrözik 
a jégkorong-Erste Liga negyed-
döntőinek hétvégi eredményei, 
hiszen a Csíkszeredai Sport-
klub, a Ferencváros és az Újpest 
is előnybe került az egyenes 
kieséses szakaszban. A Brassói 
Corona ma és holnap vághat 
vissza a hargitai riválisának.

 » KRÓNIKA

A Csíkszeredai Sportklubnak 
„áll a zászló” a jégkorong-Ers-
te Liga negyeddöntőjében, 

hiszen a Brassói Corona elleni első 
két meccsét már megnyerte a har-
gitai együttes. Ez a csata ígérkezett a 
legkiélezettebbnek, hiszen amellett, 
hogy a barcaságiak csak gyengébb 
gólarányuk miatt végeztek a hargitai-
ak mögött a középszakasz felsőházá-
ban, egymás elleni rangadóik közül 
többet is a „Farkasok” nyertek.

Nem így az elmúlt találkozókat, 
amikor is előbb 3-0-ra, majd 7-1-re 
maradtak alul a kék-fehérek ottho-
nában. Ez utóbbi találkozón csak az 
első harmadban volt kiegyenlített 
játék, mert aztán a második játék-
részben a Sportklub öt gólt „szórt” a 
vendégei ketrecébe. Ezzel gyakorlati-
lag el is dőlt a meccs sorsa, mert bár 
a Brassó szépített, „az utolsó szó” a 
román bajnok házigazdáké volt. Va-
clav Novak vezetőedző szerint tanít-
ványai szép játékot mutattak, csakis 
gratulálni tud nekik ezért. „Nagyon 
örvendek a sikernek. A párharc vi-
szont nagyon hosszú még és ezen az 
úton kell tovább mennünk, hiszen 
semmi sem dőlt még el. Nincs vége 

egyáltalán, dolgoznunk kell tovább 
a siker érdekében” – hangsúlyozta a 
lefújás után a csíkiak nemrég kineve-
zett szakvezetője. Eközben a brassói 
kispadot irányító Greg Lindqvist 
értékelésében kiemelte: bár az első 
játékrész még izgalmas volt, a má-
sodikban, amikor elvesztették a ko-
rongot „elindultak a lejtőn”. „Az első 
meccsen nekünk voltak meg a lehe-
tőségeink és nem ütöttük be azokat, 
ezen a másodikon nekik voltam meg, 
és éltek ezekkel a helyzetekkel. 7-1 
vagy 1-0, itt a rájátszásban mindegy. 
A probléma a gólszerzéssel van: két 
meccs alatt egyet lőttünk. Most ha-
zamegyünk és a folytatásban változ-
tatnunk kell a játékunkon, újra kell 
szervezzük magunkat” – mondta. Az 
egyik fél négy nyert mérkőzéséig tar-

tó erdélyi derbi ma és holnap folyta-
tódik a brassóiak pályáján.

Ahogyan a középszakaszt elő-
kelőbb helyzetben záró Csíkszeredai 
Sportklub most riválisánál kedve-
zőbb helyzetben korcsolyázik ki a 
jégre, úgy a Ferencváros és az Újpest 
is 2-0-s összetettbeli előnnyel utazik 
a bécsi Vienna Capitals II, illetve a 
Székesfehérvári Titánokhoz. A ne-
gyedik párharcban már a negyedik 
mérkőzést is lejátszották lapzártánk 
után, de annak eredményétől füg-
getlenül szerdán még biztosan lesz 
egy újabb Debrecen–Gyergyói HK 
találkozó, hiszen a középszakasz al-
sóházából rájátszásra jutott hargita-
iak három találkozóból egyet meg-
nyertek a felsőházból őket választó 
hajdú-bihariakkal szemben.

 » „Nincs vége 
egyáltalán, 
dolgoznunk kell 
tovább a siker 
érdekében” – 
hangsúlyozta 
a Csíkszerdai 
Sportklubot edző 
Vaclav Novak.
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Hengereltek. A Sportklub hét gólt ütött a Brassói Corona ketrecébe

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Várakozásainak és reményeinek 
megfelelően alakult Márton Anita 

számára az idei fedett pályás atlétikai 
Európa-bajnokság, amikor is tegnap, 
idei legjobb eredményét elérve bronz-
érmet nyert a glasgow-i seregszemlén. 
A címvédő békéscsabai súlylökő, mint 
ismeretes, sérülés miatt kénytelen volt 
korábban fél évet kihagyni, ezért in-

dulás előtt érezte, hogy jelenlegi ma-
ximuma az első helyhez kevés lesz. 
Az MTI beszámolója alapján a pénteki 
selejtezőben 18,05 métert dobott, ám 
ezt már elsőre felülmúlta a döntőben, 
amikor 18,37 méterig lökte a súly-
golyót. Majd 18,25 következett, har-
madikra pedig kereken 19 métert ért 
el – amivel a harmadik helyre lépett 
előre. A magyarországi atlétikasport 
első világbajnokának az utolsó három 

Eb-bronzérem ad új lendületet Márton Anitának

 » „Amiért jöt-
tem, az sikerült: 
szerettem volna 
19 méter körül 
lökni és érmet 
szerezni” – nyi-
latkozta Márton 
Anita.

dobása is 18 méter fölötti volt, de az 
aranyéremhez 19,12 méter kellett. Ezt 
kisebb meglepetésre a bolgár Rados-
lava Mavrodieva érte el, aki mindössze 
egy centiméterrel előzte meg a nagy 
esélyes Christina Schwanitzot. A világ- 
és kétszeres Európa-bajnok német ne-
hézatléta az ötödik sorozatig vezetett.

„Amiért jöttem, az sikerült: szeret-
tem volna 19 méter körül lökni és érmet 
szerezni. Így, hogy sérülésből jöttem 
vissza, elégedett vagyok” – nyilatko-
zott az M4 Sportnak Márton Anita. 
A 30 éves versenyző hozzátette: sejtet-
te, hogy nagyon szoros lesz a verseny, 
de ez az érem nagy lendületet ad majd 
számára a folytatáshoz.

A seregszemle lapzártánk után zá-
rult, az esti döntőkben pedig még vol-
tak érintett magyarországi sportolók. 
A romániai atléták közül többek között 
a súlylökő Andrei Gagnak, a síkfutó 
Bianca Răzornak, Dorin Andrei Rusu-
nak, és a sprinter Petre Rezmiveșnek 
nem sikerült fi náléba jutnia, mint aho-
gyan a 400 méteren egyéni legjobbját 
teljesítő Miklós Andrea sem küzdhetett 
éremért. Döntőben a távolugró Alina 
Rotaru és Florentina Marincu-Iușco 
voltak érdekeltek.

Dobogós siker. Márton Anita éremmel tért vissza a „betegszabadságról”




