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Final Fourba jutott
a Szatmárnémeti VSK
A Szatmárnémeti VSK női kosár-
labdacsapata kvalifi kált elsőként 
a Román Kupa négyes döntőjébe, 
miután kedd este 74:45-re legyőzte 
hazai pályán a Târgoviștét a ne-
gyeddöntő visszavágóján. Az első 
találkozót 82:36-ra nyerte meg a 
partiumi együttes. A Final Four me-
zőnye a lapzártánk után rendezett 
meccsek továbbjutóival lett teljes.
 
Európai kupadöntőt játszhat
a Balázsfalvi VSK
A tavaly Bajnokok Ligja-döntőt 
játszó Balázsfala női röplabda-csa-
pata nyerte meg a „román elődön-
tőt” a CEV-kupában, miután az 
idegenbeli 3-0-s győzelme után 
a szebeni visszavágón is 3-0-ra 
(25:14, 25:19, 25:23) győzte le a 
Bákó gárdáját. Az erdélyi együttes 
a március 19-én és 26-én, oda-visz-
sza vágó alapon rendezendő fi ná-
léban azzal az olasz Busto Arsizió 
együttesével találkozik, amelyik 
a legjobb négy között a magyar-
országi Békéscsabát búcsúztatta 
kettős győzelemmel.

Az Ajax elbúcsúztatta
a BL-címvédő Realt
Az Amszterdami Ajax labdarú-
gócsapata ledolgozta a hazai 2-1-es 
vereségéből adódó hátrányát a 
Bajnokok Ligája nyolcaddöntő-
jében, és továbbjutott, miután 
nagy meglepetésre 4-1-re legyőzte 
Spanyolországban a címvédő, az el-
múlt három kiírást megnyerő Real 
Madridot. A meccs hőse a 61-szeres 
szerb válogatott középpályás, Du-
san Tadic volt, aki két gólpasszal 
és egy góllal vette ki a részét a hol-
landok sikeréből. A másik kedd esti 
meccsen nem történt meglepetés: 
a Tottenham 1-0-ra nyert Német-
országban a Borussia Dormund 
ellen, ezért 4-0-s összesítettel jutott 
tovább. A tegnap esti találkozókat 
lapzártánk után rendezték, majd 
jövő héten a további négy nyolcad-
döntő visszavágóját is lejátsszák.
 
Idegenben kezdenek
a magyar klubcsapatok
Március 24-én Portugáliában, 
majd hat nappal később Magyar-
országon találkozik a Veszprém 
férfi  kézilabdacsapata a román 
bajnok Dinamót korábban kiejtő 
Sportinggal a Bajnokok Ligájában. 
A legjobb nyolc közé kerülésért lép 
majd ugyanakkor pályára a Sze-
ged is, amelyik előbb idegenben, 
majd pedig hazai környezetben 
mérkőzik meg a Wisla Plockkal. 
A győztesek a negyeddöntőbe 
jutnak, ahol ismét csatlakozik a 
mezőnyhöz a két csoportgyőztes, 
a francia Paris Saint-Germain és 
a spanyol Barcelona. Továbbjutás 
esetén a Veszprém a német Flens-
burg vagy a fehérorosz Meskov 
Breszt csapatával, a Szeged pedig 
a macedón Vardar Szkopje vagy a 
horvát Zágrábi PPD együttesével 
találkozik a nyolc között.

Elődöntőbe jutott a Csíkszere-
dai Sportklub jégkorongcsapa-
ta az Erste Ligában. A hargitai 
gárda erdélyi riválisát, a 
Brassói Coronát búcsúztatta a 
legjobb nyolc között, ráadásul 
az egyik fél negyedik győzel-
méig tartó párharcot veretle-
nül abszolválta.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

N em „engedte” meccset nyer-
ni ellenfelét a Csíkszeredai 
Sportklub jégkorongcsapa-

ta az Erste Liga negyeddöntőjé-
ben: a román bajnok hargitai csa-
pat 4-0-ás összesítettel nyerte meg 
a Brassói Corona elleni párharcát, 
és így a tavalyi szezon után újra 
a legjobb négy között folytathatja 
a viadalt. A két erdélyi rivális ko-
rábbi találkozói alapján az egyik 
fél negyedik sikeréig tartó kiesé-
ses csata jóval izgalmasabbnak 
ígérkezett a középszakasz lezárá-
sakor, de úgy tűnik az edzőváltás 
jó hatással volt a Sportklubra, 
amelyik a hazai pályán mutatott 
jó teljesítményét – 3-0-ra és 7-1-re 
nyert – idegenben is megismé-
telte. A legszorosabb találkozót 
hétfőn játszották, amikor a kék-fe-
hérek hosszabbítás után 3-2-re 
nyerve növelték összetettbeli 
előnyüket, kedd este viszont már 
söpréssel, 8-2-re iskolázták le a 
barcasági „Farkasokat”.

A Cenk alattiakat edző Greg 
Lindqvist emiatt elnézést is kért 
a szurkolóktól, rámutatva, hogy 
bár a rájátszásban a gólarány-
nak már nincs jelentősége, mégis 
megszégyenítő így kikapni. „Nem 
volt könnyű, gondjaink voltak a 
védelemben, ahogyan azt minden-
ki láthatta. Az Erste Liga véget ért 
számunkra, jól teljesítettünk azzal, 
hogy az alapszakaszt a harmadik 
helyen zártuk, és bejutottunk a 
playoffb  a. Nem voltunk elég jók. 

A BRASSÓ LEGYŐZÉSÉVEL AZ ERSTE LIGA ELŐDÖNTŐJÉBE JUTOTT A CSÍKSZEREDAI CSAPAT

„Kisöpörte” riválisát a Sportklub

Erdélyi derbi. A Sportklub simán felülmúlta brassói riválisát az Erste Ligában

 » „A Csíksze-
reda jobbnak bi-
zonyult. Ezt nem 
lehet elfogadni, 
de a történelmet 
nem lehet meg-
változtatni” – 
mondta a Brassói 
Coronát edző 
Greg Lindqvist.

A Csíkszereda jobbnak bizonyult. 
Ezt nem lehet elfogadni, de a törté-
nelmet nem lehet megváltoztatni” – 
fogalmazott a lefújást követően.

A Sportklubot erősítő Fodor Csa-
nád kiemelte: mindent úgy tettek, 
ahogyan azt Vaclav Novak edző kér-
te, annak pedig különösen örült, 
hogy kedden már az első harmadban 
lezárták a meccset. „Nem volt köny-
nyű, ahogyan a Brassó ellen sosem 
az. De ott vagyunk a következő kör-
ben” – mondta.

Kedd este jutott be az elődön-
tőbe az alap- és a középszakaszt 
korábban megnyerő Ferencváros 
is, miután 5-1 arányú diadalt ara-
tott Bécsben, a Vienna Capitals II 
ellen, és ezáltal szintén 4-0-ra mó-
dosította a párharc összetettjét. 
A zöld-fehérek először kvalifi káltak 
a határon átnyúló, jelenleg három 
országot érintő bajnokság elődön-
tőjébe, mely összecsapásra megint 
ellenfelet választhatnak maguknak. 

Hogy pontosan kik közül választ-
hatnak majd, még nem tudni, mert 
miközben a 3-0-s újpesti vezetésről 
folytatódó Fehérvári Titánok–Újpest 
csata negyedik összecsapását lap-
zártánk után rendezték, a Gyergyói 
HK pénteken fogadja a Debrecent a 
negyeddöntő ötödik mérkőzésére.

Ezalatt a hazai élvonalbeli jég-
korong-bajnokság alapszakaszából 
még maradtak hátra mérkőzések, 
így péntek Sportklub–Sapientia, 
szombaton és vasárnap Sapientia–
Sportul Studențesc, majd hétfőn és 
kedden Brassói Corona–Galac talál-
kozókat rendeznek. A tabella élén 
79 ponttal jelenleg a Brassó áll, mö-
götte 77 ponttal a Sportklub a máso-
dik, míg a 75 pontot gyűjtő Galac a 
harmadik. Ők biztosan elődöntőbe 
jutnak, mint ahogyan a Gyergyói 
HK is, amelyik 54 ponttal a negye-
dik. A többi együttes – a Steaua, a 
Sapientia és a Sportul – az alsóházi 
rájátszásban folytatja.
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A román bajnok Kolozsvári CFR lab-
darúgócsapata a Giurgiui Astrával, 

a címvédő Craiovai Universitatea pe-
dig a Viitorullal játszik majd a Román 
Kupa elődöntőjében – derült ki a teg-
napi sorsoláskor. A legjobb négy között 
már oda-vissza vágó alapon csapnak 
össze a felek, így az április 2–4-ei idő-
szakban rendezendő első találkozók-
kor a Szamos-partiak és az oltyánok 
lesznek házigazdák, majd az április 
23-25-ére tervezett második meccseket 
Giurgiuban és Ovidiuban játsszák le. 
A fellegváriak elkerülték ugyan az él-
vonalbeli bajnokság harmadik helyén 
álló craiovaiakat, az Astra viszont ha-
sonlóan kellemetlen ellenfélnek ígér-
kezik a számukra, különösen, mivel a 
klubelnökük, Dani Coman bejelentet-
te, hogy kupagyőzelem a céljuk az idei 
szezonban. „Lehet, hogy nincsenek 

nagynevű játékosaink, de magasra 
törnek, a körülményektől függetlenül 
mindig is a maximumot nyújtották. 
Nagyon reméljük, hogy az idei ered-
ményeink majd feljogosítanak arra, 
hogy pályára lépjünk az európai klub-
tornákon, mert ezt mind a futballisták, 
mind a szakvezetés megérdemelné” – 
fogalmazott a DigiSportnak a giurgiui-
ak vezetője. Az Astra, mint ismeretes, 
a Liga 1-es pontvadászat alapszaka-
szának utolsó fordulójában legyőzte 
idegenben a Craiovát – utóbbit egyéb-
ként tegnap 22,5 ezer lejre bírságolták, 
amiért szurkolói ezen a találkozón 
petárdát dobtak a pályára –, előtte két 
héttel pedig 1-1 arányú döntetlennel 
rabolt pontot a CFR-től. 

A kolozsváriakat, mint ismeretes, 
azóta már a korábbi segédedző, Alin 
Minteuan irányítja a menesztett An-
tonio Conceicao helyett. Bogdan Mara 
sportigazgató szerint azért is esett rá a 

választás, mert jól ismeri a játékosokat 
és képes arra, hogy kordában tart-
sa a csapatot. „Olyan ő, mint Zidane 
a Real Madridnál. Minden edzőnek 
megadatik egy ilyen lehetőség, amit 
megragadhat. Az eredmények pedig 
életben tartják” – ecsetelte. Noha a 
központi sportsajtó folyamatosan Dan 
Petrescu lehetséges visszatéréséről 
cikkezett, tegnap mégis beigazolódott, 
hogy a CFR-rel tavaly bajnoki címet 
nyert szakember Kínában marad, és 
megpróbálja feljuttatni a Guizhou Zhi-
chenget az élvonalba. Minteuanra há-
rul tehát a feladat, hogy a Szamos-par-
tiakkal a kupagyőzelmet és a bajnoki 
címvédést kiharcolja.

A CFR, mint ismeretes, a Román 
Kupa negyeddöntőjében a Sepsi OSK-t 
búcsúztatta, a Craiova a Csíkszeredai 
FK-t ejtette ki, az Astra a Călărași-t, 
a Viitorul pedig a Hermannstadtot 
győzte le.

Az Astra ellen folytatja a CFR a Román Kupában

 » „Olyan ő, 
mint Zidane a 
Real Madridnál. 
Minden edzőnek 
megadatik egy 
ilyen lehetőség, 
amit megragad-
hat. Az ered-
mények pedig 
életben tart-
ják” – mondta 
Bogdan Mara, a 
CFR sportigazga-
tója a csapatukat 
edző Alin Minte-
uanról.
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