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Országot váltott
Bihar megye élsportolója
Azerbajdzsánt képviselve verseny-
zik ezentúl Larisa Florian, Bihar 
megye egyik legjobb sportolója. A 
sokszoros válogatott cselgáncsozó 
még nyáron, a Nagyváradi VSK-val 
való szerződése lejártakor vette 
fontolóra a távozást, és bár akkor 
még az Egyesült Arab Emirátu-
sokat célozta meg, a napokban 
tett bejelentés alapján azeri 
állampolgárságot vett fel. A váradi 
Aurelian Fleisz edzette 23 éves 
sportoló az elmúlt évben keveset 
versenyzett, mivel elégedetlen 
volt a román válogatott irányítá-
sával. Ennek ellenére továbbra is 
a legjobban rangsorolt romániai 
női dzsúdósnak számít, 52 kg-os 
súlycsoportban pedig esélyes az 
olimpiai kvalifi kációra. Ezt immár 
azeri színekben harcolhatja ki, 
további három, honosított mongol 
cselgáncsozóval egy csapatban.
 
Márciusban pótolják
a rögbi-Román Kupa döntőjét
Március 23-án rendezik meg Buka-
restben a Temesvári Saracens–Bu-
karesti CSM döntőt a rögbi-Román 
Kupáért. A találkozót eredetileg 
tavaly november 30-án kellett 
volna lejátsszák Kolozsváron, de a 
pálya rossz állapota miatt, közös 
megegyezéssel elhalasztották. A 
CSM, mint ismeretes, 2017-ben 
történetében először nyerte meg a 
Román Kupát, majd tavaly a Király 
Kupát is elhódította. A temesváriak 
az élvonalbeli bajnokság címvédői.
 
Cristina Neagu aláírására vár
a Bukaresti CSM
A világ egyik legjobb átlövőjének 
számító, jelenleg sérüléséből 
gyógyuló Cristina Neagu aláírására 
vár a Bukaresti CSM női kézilab-
dacsapata. A klub, mint ismeretes, 
szerződéshosszabbítást ajánlott fel 
a román válogatott klasszisnak, aki 
mellé a következő szezonra haza-
hívták a Győri ETO beállóját, Crina 
Pinteát, valamint a Siófok váloga-
tott kapusát, Denisa Dedut is. A fő-
városiak bejelentése értelmében a 
norvég klasszis Nora Mörk mellett 
Gabriela Perianu, Laura Chiper, 
Andreea Klikovac, Linea Torsten-
son és Carmen Martin is a román 
bajnokcsapatnál folytatja jövőre, 
de mint ahogyan azt Dragana Cvi-
jic, az együttes egyik kulcsembere 
nyilatkozta: többen is Neagu miatt 
választották a CSM-t. A klasszis 
hiányát, amúgy az idei szezonban 
is érzi a bukaresti gárda, ame-
lyik bár továbbjutott a Bajnokok 
Ligája középdöntőjéből, a pályán 
mutatott teljesítménye elmarad 
a várakozásoktól. Küzdelmét a 
második csoportban pénteken, a 
Thüringer elleni hazai találkozón 
zárja. Helyezésétől függően a másik 
középdöntős csoportból kap ellen-
felet az áprilisi negyeddöntőkre, 
ahonnan oda-visszavágó alapon 
rendezendő párharc során válthat 
jegyet a budapesti Final Fourra.

Lezárult a hazai élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokság, a 
rájátszásra megfelezett pont-
számok pedig még szorosabbá 
tették a mezőnyt. A bajnoki 
címre a Kolozsvári CFR, az 
FCSB és a Craiova pályázik, 
miközben a Viitorul és az Astra 
a harmadik, a Sepsi OSK pedig 
a negyedik helyet tűzte ki célul 
a folytatásra. A másodosztály-
ból a Kolozsvári U és a Petrolul 
is felkapaszkodna a Liga 1-es 
kiesők helyére.
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L ezárult a hazai élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság alapszaka-
sza, miután az utolsó forduló 

zárómérkőzésén a Giurgiui Astra 
hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte 
idegenben a Craiovát. Az összetett 
sorrendjét ez az eredmény ugyan 
már nem befolyásolta, de az oltyá-
nok váratlan botlása még szorosab-
bá tette a csatát a folytatásra.

A rájátszásra ugyanis – mint is-
meretes – az eddig gyűjtött pontok 
összegét elfelezik, ezért a felsőház-
ban a Kolozsvári CFR 27 pontról 
folytatja, míg mögötte az FCSB 25, 
a Craiova 23, az Astra 21, a Viitorul 
és a Sepsi OSK pedig egyaránt 19-19 
pontot visznek magukkal a playoff -
ra. A győztes, mint ismeretes, a 
bajnoki címmel együtt a Bajnokok 
Ligájában is részt vehet a következő 
szezonban, miközben a második és 
harmadik helyen végző csapatok az 
Európa Liga selejtezőiben lesznek 
érdekeltek – amennyiben betart-
ják a kontinentális sportszövetség 
pénzügyi fairplay szabályait és nem 
halmoznak fel adósságot.

A szezon fő esélyese változatla-
nul a CFR, amely az edzőváltás óta 
ismét megtalálta a győzelem felé 
vezető utat, miközben legfőbb rivá-

A PONTFELEZÉS AZ EDDIGINÉL IS SZOROSABBÁ TETTE A LIGA 1-ES BAJNOKSÁGOT A RÁJÁTSZÁSRA

Összetömörült az élvonal mezőnye

Fordulat. Az Astra a Craiovát elgáncsolva tette szorosabbá az élmezőny állását

 » A szezon fő 
esélyese válto-
zatlanul a CFR, 
amely az edző-
váltás óta ismét 
megtalálta a győ-
zelem felé vezető 
utat, miközben 
legfőbb riválisa, 
az FCSB botlado-
zott az alapsza-
kasz hajrájában.

lisa, az FCSB botladozott az alapsza-
kasz hajrájában. Az első hellyel lenne 
csak elégedett a Craiova is, miközben 
a rájátszásra megfogalmazott céljaik 
alapján az Astra és a Viitorul a har-
madik, a Sepsi OSK pedig a negyedik 
helyre pályázik.

Az alsóházban Botoșani (18 pont), 
Iași (17), Dinamo (16), Hermannstadt 
(16), Medgyes (16), Călărași (12), Vo-
luntari (11) és Chiajna (9) sorrendről 
folytatják. Az idény végén az utolsó 
két helyezett búcsúzik az élvonaltól, 
míg a hatodik helyezett osztályozót 
játszik a bennmaradásért a másod-
osztályos bajnokság harmadik helye-
zettjével.

A Liga 2-ben jelenleg a Kolozsvári 
Universitatea áll a lista harmadik 
fokán, miután a 23. fordulóban 
1-0-ra legyőzte hétfőn a vendég Te-
mesvári ASU Polit. Eddig 50 pontot 
gyűjtött – akársak a Târgoviște –, 
két pont a hátránya a listavezető 
Snagovi Sportulhoz képest, és csak 
egyetlen ponttal marad el a máso-
dik helyen tanyázó Clinceni-től. 
Szoros viszont az élmezőny, hiszen 

az ötödik helyen álló Ploiești-i Pet-
rolul a maga 49 pontjával is csupán 
egy „győzelemnyi” távolságra van 
az első helytől, hétvégén pedig 
előrébb léphet, amennyiben hazai 
idegenben legyőzi a Târgoviștét. 
A Kolozsvári U a Nagyváradi Lu-
ceafărul vendége lesz, miközben a 
középmezőnyben tanyázó UTA a ki-
eső helyen álló Temesvári ACS Polit 
fogadja örökrangadóra.
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 » KRÓNIKA

A véleménynyilvánítás szabadsá-
gára hivatkozva polgárjogi eljá-

rással támadja meg George Becali a 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
fegyelmi bizottsága által rá kiszabott 
bírságot. Az FCSB tulajdonosát a testü-
let diszkrimináció okán szankcionálta 
15 ezer lejre, klubja pedig 5 ezer lejes 
sportbüntetést kapott, amiért koráb-
ban a nőkre nézve sértő kijelentéseket 
tett. Emlékezetes, hogy a piperai üzlet-
ember úgy nyilatkozott, hogy kiszáll 
a labdarúgásból, ha arra kötelezik, 
hogy női csapatot is működtessen, 
mert szerinte az „istenellenes csele-
kedet” lenne, a női futballt természet-
ellenes, „sátáni” gondolatnak tartja. 
„Hogyan is játszhatnának ők futballt. 
Nem arra teremtettek. Az isten a nőt a 
férfi ből teremtette a férfi nak. A lányok 
játszanak kézilabdát, kosárlabdát” – 

ecsetelte Becali az egyik hazai sport-
csatornán. Kijelentései viszont ütköz-
nek az FRF fegyelmi szabályzatával, 
amely szankcionálja a diszkriminatív 
és sértő kijelentéseket. Az 54. cikkely 
alapján bármely olyan személy, ame-
lyik fajra, bőrszínre, nyelvre, vallásra, 
nemre vagy etnikai származásra nézve 
diszkriminatív vagy sértő nyilvános 
kijelentést tesz másokra, az eltiltással 
valamint 5 és 80 ezer lejes pénzbírság-
gal sújtható.

Becali viszont nem tartja szexistá-
nak az ominózus nyilatkozatát, meg-
látása szerint pusztán a véleményét 
nyilvánította ki, amiért nem lenne 
szabad büntetni. „A vélemény az csak 
egy vélemény, a diszkrimináció mást 
jelent. Most már nincs jogunk saját 
véleményhez?” – reagált tegnap az 
Agerpres hírügynökségnek. Hangsú-
lyozta, nem a 3 ezer lejes pénzbírság 
miatt fordul bírósághoz, hanem elvi 

okok vezérlik. „Nekünk is meg kell 
értenünk ebben az országban, hogy a 
törvényt tiszteletben kell tartani, nem 
pedig hatalmat fi togtatva bírságolni. 
Nálunk viszont ez teszik a bizottságok. 
Pont, mint az a PSD-s politikus, aki azt 
mondta, hogy azért, mert megtehetik. 
Én mindenesetre megtámadom ezt a 
döntést, és ha a bíró azt mondja, ki kell 
fi zetnem, akkor kifi zetem. Nekem kö-
telességem, hogy felhívjam a fi gyelmet 
az igazságtalanságra  és törvénytelen-
ségre” – magyarázta Becali.

A Román Labdarúgó-szövetség, 
mint ismeretes, nemrég egy etikai kó-
dexet is bevezetett, amelynek előírá-
sai épp ettől a hónaptól léptek életbe. 
Ezen magatartásbeli irányelvek szoros 
kapcsolatban állnak a sportág fegyel-
mi szabályzatával, mint ahogyan az 
azt megszegők szankcionálása is a 
szervezet fegyelmi bizottságának a ha-
táskörébe tartozik.

Bírósághoz fordul a véleményéért büntetett Becali

 » „A véle-
mény az csak 
egy vélemény, a 
diszkrimináció 
mást jelen. Most 
már nincs jogunk 
saját vélemény-
hez?” – reagált 
George Becali, 
miután a labdarú-
gó-szövetség fe-
gyelmi bizottsá-
ga megbírságolta 
a nőket sértő 
nyilatkozatáért.

A LIGA 1 ALAPSZAKASZÁNAK
VÉGEREDMÉNYE

 1. CFR 26199239-16 54
 2. FCSB 26147549-29 49
 3. Craiova 26136743-24 45
 4. Astra 26119636-23 42
 5. Viitorul 261151026-27 38
 6. Sepsi OSK 26107932-25 37
 7. Botoșani 2699831-33 36
 8. Iași 261041228-38 34
 9. Dinamo 26881029-37 32
10. Hermannstadt 26951225-28 32
11. Medgyes 26710925-32 31
12. Călărași 264121016-25 24
13. Voluntari 26491330-46 21
14. Chiajna 26461619-45 18
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