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Ploiești-en játszanak
a Román Kupáért
Ploiești-en rendezik május 25-én 
a labdarúgó-Román Kupa döntő-
jét – határozott tegnap a sportági 
szövetség. A sorozatban egyelőre 
az elődöntőknél tartanak, ahol 
Kolozsvári CFR–Astra és Craiova–
Viitorul párosítás szerint lépnek 
pályára áprilisban.
 
Ronaldo mesterhármasával
jutott tovább a Juventus
Cristiano Ronaldo mesterhárma-
sával a Juventus labdarúgócsa-
pata 3-0-ra legyőzte kedd este 
Torinóban az Atletico Madridot 
a Bajnokok Ligája nyolcaddön-
tőjének visszavágóján, és ezáltal 
3-2-es összesítettel továbbjutott. 
A spanyol Marca lap szerint a 
Real Madriddal korábban négy 
BL-trófeát nyerő, 34 éves portu-
gál klasszis már a találkozó előtt 
„megjósolta” családjának, hogy 
három gólt szerezve segíti majd az 
olasz bajnokot a kvalifi kációhoz. 
A negyeddöntőbe jutott kedd este 
még a Manchester City is, amelyik 
hazai környezetben 7-0-ra verve 
a német Schalkét 10-2 arányú 
összesítettel nyert. Korábban, mint 
ismeretes, az Ajax, a Tottenham, a 
Manchester United és a Porto kva-
lifi kált a legjobb nyolc közé. A me-
zőny a lapzártánk után rendezett 
meccsekkel lett teljes, pénteken 
pedig kisorsolják a párosításokat 
a folytatáshoz. Ugyanaznap lesz a 
negyeddöntők sorsolása az Euró-
pa Ligában is, amelynek mezőnye 
a nyolcaddöntők csütörtök esti 
visszavágói után véglegesedik.

Több mint száz sportolót 
várnak a Madarasi Hargi-
tán egy hét múlva megren-
dezendő Battle on Snow 
(Csata a havon) elnevezésű 
hódeszkaversenyre. Romá-
nia legnagyobb nemzetközi 
snowboardtornáját immár 
nyolcadjára szervezik meg.
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F ejlődik a hódeszkasport Romá-
niában, ahol a legjobbak immár 
három helyszínen is gyakorol-

hatnak, amióta snowboard parkot 
létesítettek a szebenjuharosi Are-
na Platoșon, a Lupényhez közeli 
Straján, illetve a Madarasi Hargi-
tán. Utóbbi helyszín szolgál ottho-
nául az immár hagyományosnak 
számító Battle on Snow (Csata a ha-
von) elnevezésű, nemzetközi snow-
boardversenynek, amelyet március 
21–24-én rendeznek.

Az eseményt felvezető tegnapi 
csíkszeredai sajtótájékoztatón Kin-
da Géza, a szervező Csíkszeredai 
Ride More SK vezetője elmondta: a 
benevezett sportolók négy műfaj-
ban mérik majd össze tudásukat, 
de a hivatásos deszkások viadalai 

TÖBB MINT SZÁZ SPORTOLÓT VÁRNAK IDÉN IS A MADARASI HARGITÁN MEGRENDEZENDŐ NEMZETKÖZI SNOWBOARDVERSENYRE

Fesztiválra készülnek a hazai hódeszkások

Népszerű fesztivál. Kinda Géza a nézőket is várja az idei snowboardversenyükre

 » Kinda Géza 
szavai sze-
rint a verseny 
elsődleges célja 
a sportág nép-
szerűsítése és 
a szórakozás.

mellett lesznek versenyek amatőrök-
nek és gyermekeknek is. Az immár 
nyolcadik kiírásához érkezett idei 
tornán 70 profi  és 40 amatőr ver-
senyzőre számítanak. Ez Románia 
legnagyobb snowboardversenye, a 
szervezéshez szükséges több mint 

5000 köbméternyi hó előállításához 
pedig a helyi sípálya-tulajdonosok 
hóágyúit és hótaposógépeit használ-
ják. Kinda szavai szerint a verseny 
elsődleges célja a sportág népszerű-
sítése és a szórakozás, eddigi verse-
nyeiken pedig mindig volt legalább 

ötszáz néző. „Most is nagy tömegre 
számítunk” – közölte.

A Román Sí- és Biatlonszövetség 
égisze alá tartozó hétfős snowboard-
válogatott mindegyik tagja a Ride 
More SK-hoz van leigazolva. A leg-
jobb eredmények Kinda Géza és 
a 18 éves Iszlay Mátyás nevéhez 
fűződnek, Romániából csak ők ket-
ten szereztek jogot a világkupákon 
való indulásra. Kinda – aki a tavalyi 
pjongcsangi téli olimpián pályanyi-
tóként vett részt – edzőként is te-
vékenykedik, több éve ő egyengeti 
Iszlay karrierjét. Ebben az idényben 
egyetlen világkupaversenyen vettek 
részt: Olaszországban Kinda a 66., 
Iszlay pedig a 81. helyen végzett. Kin-
da az idei vébét a 41. helyen zárta.

Kinda utánpótlás-neveléssel is 
foglalkozik, és büszke arra, hogy a 
13–15 év közöttiekből álló gyerek-
csapattal nemzetközi versenyen is 
bemutatkozott, több tanítványa az 
első hat között végzett egy ausztriai 
megmérettetésen. A romániai snow-
boardosok következő nagy versenye 
az áprilisban Szlovéniában esedékes 
ifj úsági vb lesz, ahol a tervek szerint 
a Ride More két versenyzője, a nagy-
szebeni Silviu Popa és a csíkszeredai 
Iszlay áll majd rajthoz. Távlati céljuk, 
hogy Iszlay kijusson a következő téli 
olimpiára.
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Véglegesítette a külföldi bajnoksá-
gokban szereplő játékosok névso-

rát Cosmin Contra a 2020-as labdarú-
gó-Európa-bajnokság selejtezőinek 
jövő heti rajtjára. Románia váloga-
tottjának szövetségi kapitánya előze-
tesen huszonnégy légióst szemelt ki 
a Svédország és Feröer-szigetek elleni 
meccsekre, de már korábban közöl-
te, hogy a vasárnapi összetartás előtt 
leszűkíti a keretet. A csatárok közül 
így kikerült Florin Andone, aki bár 
jól szerepel a Brighton színeiben, ki-
sebb sérüléssel bajlódik. A két Bihar 
megyei ékre, George Pușcașra (Paler-
mo) és Claudiu Keșerüre (Ludogorec) 
viszont továbbra is számít a szakveze-
tő, mint ahogyan a kapusposzton sem 
okozott meglepetést Ciprian Tătărușa-
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„S írnom kellett. Minden egyes 
vereség után szenvedek, de 

azt gondolom ez így a jó. Bár most 
már korábban túljutok egy vereségen, 
még mindig kiábrándítanak és bosz-
szús vagyok miattuk, hiszen én min-
dig próbálom a maximumot nyújta-
ni” – mondta Simona Halep, miután 
kedd éjjel váratlan vereséget szenve-
dett a cseh Marketa Vondrousovától 
az Indian Wells-i tenisztorna nyolcad-
döntőjében. Történt mindez egy olyan 
összecsapáson, ahol a korábbi világ-
első, román klasszis játéka messze el-

nu (Nantes), Costel Pantilimon (Not-
tingham Forest) és Florin Niță (Prágai 
Sparta) meghívása.

A külföldi klubcsapatokban foglal-
koztatott romániai hátvédek közül 
Cristian Săpunaru (Kayserispor), Vlad 
Chiricheș (Nápoly), Dragoș Grigore 
(Ludogorec) és Cosmin Moți (Ludogo-
rec) eddig is meghatározó tagjai voltak 
a válogatottnak, ugyanakkor Cristian 
Ganea (Numancia) meghívása kisebb 
meglepetést okoz. A bő listán szereplő 
védők közül Ionuț Nedelcearu (Ufa), 
Vasile Mogoș (Cremonese) és Alin 
Toșca (Szaloniki PAOK) maradt ki. A 
középpályások közül Răzvan Marin 
(Standard Liege), Paul Anton (Krylia 
Sovetov), Alexandru Chipciu (Prágai 
Sparta), Nicolae Stanciu (Al-Ahli), 
Alexandru Mitriță (New York City FC) 
és Gheorghe Grozav (Kisvárda) kaptak 

meghívót, miközben Dorin Rotariura 
(Asztana), Alexandru Maximra (Ma-
inz) és Andrei Ivanra (Bécsi Rapid) ez-
úttal nem számít a kapitány.

Az Eb-selejtezőkre készülő keret 
pénteken lesz teljes a Liga 1-es baj-
nokságból meghívott labdarúgókkal, 
hogy aztán a vasárnapi összetartás 
után március 23-án Svédország leg-
jobbjainak vendégeként kezdjenek, 
majd pedig három nappal később 
Feröer-szigetek válogatottját fogadják 
Kolozsváron. Csoportjukban még Spa-
nyolország, Norvégia és Málta szere-
pel. A kontinensviadalra pedig az első 
két helyezett számíthat.

A 2020-as seregszemlének, mint is-
meretes, Románia is társházigazdája 
lesz, a torna serlegét, a Henri Delau-
nay-trófeát pedig pénteken állítják ki a 
bukaresti Național Arénában.

maradt a képességeitől, a rengeteg hi-
bával tűzdelt szereplése végén pedig 
6:2, 3:6, 6:2-re kapott ki. „A második 
szettben rátaláltam a saját ritmusom-
ra, de az első játszma túl sok energiát 
vett ki belőlem, hibákat követtem, ő 
pedig irányította a meccset. Túl so-
kat szaladtam, túlságosan is defenzív 
voltam” – magyarázta a konstancai 
Grand Slam-győztes sportoló.

Kudarca miatt már biztosan visz-
szacsúszik a világranglista második 
helyéről a harmadikra, de további 
pozíciót is veszíthet Karolina Plisko-
va, Elina Svitolina és Angelique Ker-
ber eredményeitől függően. Ők hár-

man ugyanis mind továbbjutottak a 
negyeddöntőbe, ahol Svitolina – az 
Ashley Barty elleni, maratoni 3 óra és 
11 perces meccse után – épp Vondrou-
sova ellen folytatja, miközben Plisko-
va ellenfele Belinda Bencick, Kerberé 
pedig Venus Williams lett.

A jelenlegi világelső, Naomi Osaka 
sincs már versenyben, őt a nyolcad-
döntőben Bencic búcsúztatta 6:3, 6:1-
el. A japán tehetség nemrég kezdte 
meg a munkát Jermaine Jenkins edző-
vel, miközben Simona Halep erre a ca-
liforniai seregszemlére is edző nélkül 
érkezett. Következő versenyük jövő 
héten Miamiban lesz.

Euro 2020: légióskeretet szűkített Cosmin Contra

Sírva búcsúzott Simona Halep Indian Wellsben

 » Az Eb-selej-
tezőkre készülő 
keret pénteken 
lesz teljes a Liga 
1-es bajnokság-
ból meghívott 
labdarúgókkal

 » „Túl sokat 
szaladtam, túlsá-
gosan is defenzív 
voltam” – ma-
gyarázta vere-
ségét Simona 
Halep.




