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Kieső helyre zuhant
a Nagyváradi Luceafărul
Kieső helyre csúszott a Nagyváradi 
Luceafărul labdarúgócsapata a má-
sodosztályos labdarúgó-bajnokság 
összetettjében, miután a hétvégi 
24. fordulóban 3-1-re kikapott hazai 
pályán a feljutásra pályázó Kolozs-
vári Universitateától. A listavezető 
Snagov 1-0-ra legyőzte otthon 
a Brăilát, az Academia Clinceni 
viszont csak 1-1-es döntetlent ért el 
a Temesvári Ripensiával szem-
ben, ezért lecsúszott az összetett 
második helyéről. Az UTA–Temes-
vári ACS Poli örökrangadó 2-1-re 
végződött, míg a másik Bega-parti 
együttes, az ASU Poli 2-1-gyel 
alulmaradt a Bákóval szemben. 
A forduló rangadóját, a Târgoviște–
Ploiești-i Petrolul találkozót tegnap 
délután rendezték, és mivel gól nél-
küli döntetlenre végződött, ezért a 
kolozsvári „egyetemisták” a tabella 
feljutást jelentő második helyéről 
várhatják a következő meccsüket.
 
Vb-bronzérmes lett a magyar
férfi  gyorskorcsolyaváltó
Bronzérmet szerzett tegnap Magyar-
ország férfi váltója a gyorskorcso-
lyázók szófi ai világbajnokságán. A 
Liu Shaolin Sándor, Burján Csaba, 
Varnyú Alex, Krueger Cole összeál-
lítású négyes a dél-koreai és a kínai 
kvartett mögött lett harmadik az 
oroszokat megelőzve. A magyarok 
ezzel a harmadik hellyel sorozat-
ban az ötödik világbajnokságról 
térnek haza éremmel. A férfi staféta 
ezt megelőzően kétszer állhatott 
dobogón: 2015-ben ezüst-, 2017-ben 
bronzérmes volt. Egyéniben előtte 
1000 méteren Liu Shaolin Sándort 
az elődöntőben, Burján Csabát a 
negyeddöntőben zárták ki, mint 
ahogyan a nőknél Jászapáti Petrá-
nak is a negyeddöntőben ért véget a 
verseny. A legjobb nyolcat felvo-
nultató szuperdöntőben egyetlen 
magyar sem volt érdekelt: a férfi ak-
nál a tavaly ezüstérmes Liu Shaolin 
Sándor 10., Burján Csaba 20., míg 
Varnyú Alex 33. lett, a nőknél pedig 
Jászapáti Petra 18., Bácskai Sára 
Luca 27. helyen végzett.
 
Edzőt váltott az MTK
a Fradi elleni vereség után
Távozik az MTK élvonalbeli lab-
darúgócsapatának vezetőedzője, 
Feczkó Tamás, miután irányítása 
mellett a fővárosi együttes 3-1-re 
kikapott hétvégén a Ferencvárostól 
a magyar élvonalbeli bajnokság 
24. fordulójában. Az MTK emiatt 31 
ponttal a hetedik helyen áll az ösz-
szetettben, amelynek élén a Fradi 
52 ponttal vezet a címvédő Mol Vidi 
(44 pont) és a DVSC (37) előtt. A 
székesfehérvári bajnok 2-2-es dön-
tetlent ért el a Paks vendégeként, a 
Kisvárda–Honvéd 1-1-re, a Hala-
dás–Újpest 3-2-re, a DVTK–Puskás 
Akadémia 1-0-ra, a Debrecen–Me-
zőkövesd 1-0-ra végződött.

A KOLOZSVÁRI BAJNOKCSAPAT A SEPSI OSK ELLENI SIKERREL KEZDTE A RÁJÁTSZÁST

Győzelemmel kezdett a CFR

 » „A labda-
rúgás igazság-
talan. Mérges 
és csalódott 
vagyok, mert 
irányításunk 
alatt tartottuk a 
játékot, jó volt 
a labdabirtok-
lásunk is, de 
hibáztunk és azt 
a CFR megbün-
tette” – értékelt 
a Eugen Neagoe, 
a Sepsi OSK 
vezetőedzője.

találkozol valakivel és háromszor 
legyőzöd, szerintem már nem lehet 
a csapat értékét vitatni. Legyünk 
reálisak. Az első félidőben nem 
volt egy helyzetük sem. Nekünk 1-0 
után voltak gólszerzési lehetősége-
ink” – vélekedett a szakember. Őt, 
mint ismeretes, Antonio Conceicao 
menesztése után léptették elő se-
gédedzői tisztségéből, irányítása 
mellett pedig sorozatban negyedik 
győzelmét ünnepelte az alapsza-
kaszgyőztes, az összetettben élen 
álló fellegvári gárda. Bevallása sze-
rint örült annak, hogy az edzésen 
gyakoroltakat hatékonyan kivitelez-
ték a Sepsi OSK elleni meccsen, a 
védelmi hibáikat pedig majd az öltö-
zőben kielemzik. „Ez a csapat belső 
ügye” – fűzte hozzá.

A playoff  első fordulójában lap-
zártánk után rendezték a Craiova–
Astra meccset, míg ma FCSB–Vii-

torul összecsapás lesz 20.30-tól. Az 
alsóházban a Dinamo a Călărași 
elleni, hazai pályán elért 2-0-s győ-
zelemmel kezdte a rájátszást, míg 
a Medgyesi Gaz Metan a Hermann-
stadt vendégeként nyert 2-0-ra. Lap-
zártánk után Iași–Voluntari meccs 
volt, ma 17.30-tól pedig Botoșani–
Chiajna összecsapást rendeznek.

A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 
kommunikációs igazgatója, Mari-
us Mitran amúgy hétvégén beje-
lentette, hogy ebben a hónapban 
aláírják az új szerződést a Liga 1-es 
mérkőzések televíziós közvetítései-
re vonatkozóan. Ahogyan arról már 
korábban beszámoltunk, változás 
az elkövetkezendő öt szezonban 
nem lesz, a mérkőzéseket ugyanis 
továbbra is a DigiSport, a Telekom-
Sport és a LookSport közvetíti majd, 
a jogokért pedig szezononként 27,5 
millió eurót fi zetnek.

Háromból három. A Sepsi OSK nem tudta feltartóztatni a Kolozsvári CFR-t
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Győzelemmel kezdte a ráját-
szást a Kolozsvári CFR élvo-
nalbeli labdarúgócsapata. 
Alin Minteuan edző kinevezé-
se óta a fellegváriak veretle-
nek a Liga 1-ben, a Sepsi OSK-t 
pedig sorozatban harmadjára 
múlták felül.

 » KRÓNIKA

A Román Kupa és az élvonal-
beli labdarúgó-bajnokság 
alapszakaszának utolsó for-

dulója után a felsőházi rájátszást 
is egymás ellen kezdte a Kolozsvári 
CFR és a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK, a mintegy két hét leforgása 
alatt lejátszott harmadik találko-
zójukon pedig újfent a papírforma 
érvényesült: a címvédő fellegvá-
riak 3-1-re legyőzték háromszéki 
vendégeiket. A hétvégi találkozó 
eredményét Eugen Neagoe, a Ko-
vászna megyei piros-fehérek veze-
tőedzője viszont nem érezte igaz-
ságosnak, mert a játékuk alapján 
szerinte többet érdemeltek volna. 
Elismerte ugyanakkor, hogy a hu-
szadik másodpercben kollektív 
hiba miatt kerültek hátrányba, 
ezért a meccset gyakorlatilag 1-0-s 
hátrányból kezdték. „Sajnos 1-1-nél 
megint hibáztunk, és kaptunk még 
egy gólt. Ez kulcsmomentuma volt 
a meccsnek, mert ha akkor nem ka-
punk gólt, akár még nyerhettünk is 
volna. A labdarúgás igazságtalan. 
Mérges és csalódott vagyok, mert 
irányításunk alatt tartottuk a játé-
kot, jó volt a labdabirtoklásunk is, 
de hibáztunk, és azt a CFR meg-
büntette” – értékelt a szakember.

Vele ellentétben ugyanakkor 
Alin Minteuan, a CFR edzője sze-
rint kétség sem férhet ahhoz, hogy 
megérdemelten nyerték meg az 
összecsapást. „Amikor háromszor 

 » KRÓNIKA

Csoportja leggyengébb tagját, a 
nyeretlenül sereghajtó Thüringert 

sem tudta legyőzni a Bukaresti CSM 
női kézilabdacsapata a Bajnokok Li-
gájában, a középdöntő utolsó forduló-
jában jegyzett 23-23 arányú döntetlen-
je miatt pedig csak a negyedik helyen 
zárt a mezőnyben. A román bajnokot 
tegnap ugyanis megelőzte a Ferencvá-
ros, miután 31-27-re verte Érden a Krim 

Ljubljanát. Ezáltal 12 pontja lett, beér-
te még azt a Vipers Kristiansandot is, 
amelyiket a címvédő Győri ETO hét-
végén 33-26-ra vert. A magyar bajnok 
győriek különben már korábban be-
biztosították a csoportgyőzelmüket, 
a 2. hatosban ráadásul veretlenül, 18 
pontot gyűjtve zártak.

A folytatásban az 1. csoport és a 
2. csoport legjobb négy helyezettjei 
már kieséses rendszerben, oda-visz-
sza vágó alapon játszanak a negyed-

döntőben, az pedig lapzártánk előtt 
már biztossá vált, hogy a Bukaresti 
CSM az első csoportot megnyerő 
Metz ellen folytatja áprilisban, míg 
a Fradi ellenfele az Ambros Martín 
által edzett orosz Rosztov-Don lesz. 
A Cristina Laslót foglalkoztató Bu-
ducnost a Viperssel találkozik, míg a 
Győr ellenfele az első csoport negye-
dik helyén záró Odense lesz.

A párharcok győztesei a négyes dön-
tőbe jutnak, amelyet „szokás szerint” 
Budapesten rendeznek májusban.

A férfi ak Bajnokok Ligájában e hó-
nap végén rendezik a nyolcaddön-
tőt, amikor is Sporting–Veszprém 
és Wisla Plock–Szeged találkozók is 
lesznek. A román bajnok Dinamo szá-
mára lezárult a legrangosabb európai 
klubtorna idei szezonja. A Bölények 
Ligájából már csak az EHF-kupa cso-
portkörében érdekelt Dél-Dobruzsa, 
valamint a Challenge Kupa negyed-
döntőjében az RK Boracra „váró” Bu-
karesti CSM vannak versenyben nem-
zetközi tornán.

A Ferencváros megelőzte a Bukaresti CSM-t

 »  A folytatás-
ban az 1. csoport 
és a 2. csoport 
legjobb négy 
helyezettjei már 
kieséses rend-
szerben, oda-visz-
sza vágó alapon 
játszanak a 
negyeddöntőben.

KÜLÖNFÉLE

A Homoródkarácsonyfalvi Közbirtokosság 2019. 
március 16-án, szombaton 10 órától tartja a soron 
következő közgyűlését, a közbirtokosság gyűléster-
mében. Amennyiben a közgyűlés nem lesz döntő-
képes, megismételjük 11 órától ugyanott. Napirendi 
pontok: tevékenység- és pénzügyi beszámoló 2018-
ra, tevékenységtervezet 2019-re, a 2019-es földalapú 
támogatás, tisztújítás megszervezése, különfélék. 
Kötelező a tagsági igazolvány felmutatása.

Szurkolói rendbontás árnyékolta be a Román Kupát

Temesvári Poli–Steaua döntőt rendeztek lapzártánk után a férfi  kézilabda-Román Kupa döntő-
jében. A Bega-partiak a Final Fournak otthont adó Focșani-t győzték le 25-18-ra, míg a bukaresti 
piros-kékek fő riválisukat, a román bajnok Dinamót búcsúztatták 26-25 arányú sikerrel az elődön-
tőben. Utóbbi találkozó a fővárosi szurkolók rendbontása miatt botránnyal indult, mert amellett, 
hogy a drukkerek pirotechnikai eszközöket használtak, a csapatok bemutatásakor feldöntötték a 
biztonsági kordont, és behatolva a pályára összeverekedtek. A csendőrség fékezte meg a dula-
kodást, majd 150 Dinamo-szurkolót és 300 steauást bevittek a rendőrségre. A szervezők kérésére 
amúgy a történtek miatt kiürítették a csarnokot, hogy utána késéssel, de folytatni tudják a mérkő-
zést. A drukkereket természetesen nem engedték vissza, hanem hazaküldték őket.




