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Újratervezett közgyűlés
Döntésképtelen volt a Román Te-
niszszövetség péntekre összehívott 
rendkívüli közgyűlése, miután az 
54 tagja közül csak 32-en képvisel-
tették magukat. Egyetlen személy 
hiányzott csak ahhoz, hogy szavaz-
ni tudjanak azon 317 tag teljes jogú 
felvételéről, amelyek szerepválla-
lását korábban szabálytalannak 
minősítették a hatóságok. Emiatt 
nem ismerte el a sportminisztérium 
a szervezet 2017. novemberi tisztújí-
tó közgyűlését, amelyen George 
Cosac második elnöki mandátu-
mát nyerte el. Az akkori szavazást 
megtámadták, a sportminisztérium 
pedig azóta nem támogatja pénzzel 
a szövetséget.
 
Visszatér az élvonalba
a marosvásárhelyi futsal
Egy fordulóval a másodosztályos 
teremlabdarúgó-bajnokság vége 
előtt a Marosvásárhelyi VSK bebiz-
tosította feljutását az élvonalba, 
miután szombaton este 5–0-ra le-
győzte a Gyergyóremetei Kereszt-
hegy csapatát. A város, mint isme-
retes, korábban a City’us révén nem 
csak Liga 1-es szereplő volt, hanem 
bajnoki címet is nyert már, de a 
pénzügyi problémák miatt tavaly ki-
esett az élvonalból és felszámolták 
a csapatot. Helyét a VSK vette át.
 
Kioktatta vendégeit
a Nagyváradi Luceafărul
Jelentősen csökkent a Ploiești-i 
Petrolul labdarúgócsapatának 
feljutási esélye, miután a Liga 2-es 
bajnokság 30. fordulójában 3-0-ra 
kikapott tegnap a bennmaradásért 
harcoló Nagyváradi Luceafărul 
vendégeként. Az összetett élén 
változatlanul a Clinceni áll – 2-0-
re nyert a Pandurii otthonában 
–, de a Konstancai Farul elleni 
2-1-es győzelme révén a Kolozsvári 
Universitatea csak három ponttal 
marad el a második helyen tanyázó 
Târgoviștétől.
 
Kikapott az Újpest a címvédőtől
A címvédő Mol Vidi FC vendége-
ként kapott ki az Újpest labdarú-
gócsapata a magyar élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság hétvégi 28. 
fordulójában, ám ez az eredmény 
nem változtatott az összetett állá-
sán. A Debrecen ugyanis csak 1-1-es 
döntetlen ért el aznap a Honvéd 
otthonában, ezért a „lila-fehérek” 
mögött a negyedik helyen maradt 
a tabellán. Az élen továbbra is a 
Ferencváros áll, amelyik a Mező-
kövesd otthonában aratott 2-1-es 
sikerével 64 pontra növelte össze-
tettjét. A Vidi 56 ponttal a második, 
míg az Újpest 46 ponttal maradt a 
harmadik helyen – két pontra csök-
kent az előnye a DVSC-hez képest. 
A kiesést jelentő utolsó két pozíciót 
továbbra is a DVTK (28 pont) és a 
Haladás (25) foglalja el, bár előbbi 
1-1-es döntetlenre játszott a Kis-
várda vendégeként, utóbbi pedig 
1-0-ra legyőzte az MTK-t.

 » H. B. O.

„Követve a bajnokság menetét, 
klubtulajdonosként elmond-

hatom, hogy büszke vagyok arra, 
amit közösen (játékosok, szakmai 
stáb, klub, szurkolók) elértünk” – fo-
galmazott Diószegi László, a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK futballklub-
jának tulajdonosa a csapat közösségi 
oldalán közétett nyílt levelében, mi-
után az élvonalbeli bajnokság felső-
házi rájátszásában elért gyenge ered-
ményeik elégedetlenséget váltottak ki 
a szurkolóik körében. Az üzletember 
emlékeztetett rá, hogy a pontvadá-
szat elején a tavalyinál jobb helyezést 
céloztak meg, ezt pedig nem pusztán 
elérték, hanem túl is teljesítették az-
által, hogy bejutottak a playoffb  a. 
„Arról se feledkezzünk meg, hogy a 
Sepsi OSK alig második évét tölti az 
élvonalban. Természetesen elége-
dett vagyok, hogy a csapat bejutott a 
playoffb  a, de a felsőházi rájátszás tíz 

mérkőzése után fogok vonalat húz-
ni és értékelni az edzők és a csapat 
munkáját” – mondta Diószegi.

Megemlítette, hogy a rájátszásban 
az ország legjobb együtteseivel ta-
lálkoznak, olyan gárdák, amelyek 
az elmúlt négy évben aranyérmesek 
voltak a Liga 1-ben. Olyan klubok, 
amelyek minden téren néhány lé-
péssel előrébb járnak, legyen szó 
költségvetésről, infrastruktúráról 
vagy éppen játékoskeretről. Kiemel-
te viszont, hogy ez nem azt jelenti, 
hogy minden mérkőzésen vereséget 
szenvednek, de reálisnak kell ma-
radniuk. Szerinte minden klub éle-
tében vannak és lesznek gondok, 
de úgy véli, hogy mindezt nyugodt 
körülmények között kell elemezni 
és azt követően meghozni a megfe-
lelő döntéseket. „Úgy vélem, hogy 
jó úton haladunk és az eredmények 
ezt igazolják, hiszen teljesítettük a 
maximumot” – magyarázta Diósze-
gi. Hozzátette, ha a folytatásban nem 

tartanak össze, akkor nagyon ha-
mar visszaeshet a teljesítményük, a 
sportág történetében nem egy példát 
találni erre. „Ezt pedig nem szeret-
nénk megtapasztalni. Ezért szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a klub és 
a csapat érdekei mindenkinél fon-
tosabbak, és klubtulajdonosként ezt 
tartom a legfontosabb szempontnak. 
Ez pedig nem fog változni” – szögez-
te le, a szurkolók további támogatá-
sát kérve a folytatáshoz.

A Sepsi OSK a Liga 1 felsőházi rá-
játszásának ötödik fordulójában 
hétfőn 21 órától a Giurgiui Astrát 
látja vendégül. Ugyanezen mezőny-
ben szombaton este a Viitorul 2-1-re 
legyőzte otthon a Craiovai Universi-
tateát, a CFR–FCSB-rangadót pedig 
lapzártánk után rendezték. Ezalatt 
az alsóházban a Medgyesi Gaz Metan 
a Voluntari vendége volt, előtte pe-
dig Chiajna–Călărași 3-0, Iași–Dina-
mo 0-1 és Botoșani–Hermannstadt 
1-0 eredményeket jegyeztek.

Diószegi: büszke vagyok arra, amit közösen elértünk

 » „Úgy vélem, 
hogy jó úton 
haladunk és az 
eredmények ezt 
igazolják, hiszen 
teljesítettük a 
maximumot” – 
mondta Diószegi 
László.

A Győri ETO női kézilabda-
csapata címvédőként masí-
rozott be a Bajnokok Ligája 
budapesti négyes döntőjébe, 
a szezon elején még esélyes-
nek tartott Bukaresti CSM 
viszont a Ferencvároshoz 
hasonlóan kikapott a legjobb 
nyolc között. A magyarországi 
sztárcsapat mellett a Metz, 
a Rosztov-Don és a Vipers 
Kristiansand maradt verseny-
ben a legrangosabb európai 
kupasorozatban.

 » V. NY. R.

A Bukaresti CSM nélkül ren-
dezik idén a női kézilab-
da-Bajnokok Ligája négyes 

döntőjét, miután a román baj-
nok mindkét összecsapását el-
veszítette a Metz ellen. A hétvégi 
továbbjutásával sporttörténetet 
író francia csapat sikere „borí-
tékolható” volt, mivel ötgólos 
előnyben fogadta a Dragan Djukic 
edzette „Tigriseket”, a szombaton 
jegyzett 23-22 arányú végered-
mény pedig jól tükrözi azt, hogy 
a Cristina Neagu és Amanda Kur-
tovic nélkül szereplő bukarestiek 
teljesítménye messze elmaradt a 
szezon eleji várakozásoktól. Ak-
kor ugyanis még a Final Fourba 
várták a gárdát, az aranyérem 
egyik esélyeseként tekintettek a 
világsztárokat felvonultató, ön-
kormányzati támogatással műkö-
dő klubra. Az idény során viszont 
korábban soha nem látott hul-
lámvölgyekbe süppedt a gárda, 
feladatát pedig csak tovább ne-
hezítették a sérülések. A 2016-os 
BL-győztes, majd az elmúlt két 
szezonban bronzérmes együttes 
a hazai porondon is botladozott, 

TÖRTÉNETE LEGGYENGÉBB SZEZONJÁVAL A HÁTA MÖGÖTT BÚCSÚZOTT A BUKARESTI CSM A BL-TŐL

Négyes döntőbe masírozott a Győr

Leckéztettek. Crina Pinteával és Tomori Zsuzsával a keretben oktatott a Győri ETO (zöld mezben)

 » A 62-49-es 
összesítettel 
továbbjutó 
Győri ETO 23 BL-
meccs re javította 
fel veretlenségi 
csúcsát.

így korai búcsúja a legrangosabb 
európai klubtornán már nem oko-
zott valódi meglepetést.

Miközben a CSM megalapítása 
óta először marad le a Final Four-
ról, addig a Ferencváros szinte már 
sorsszerűen botlott az elődöntő 
kapujában. A magyarországi gár-
da szintén jelentős, három gólos 
hátrányban utazott Oroszország-
ba, a negyeddöntő Rosztov-Don 
elleni visszavágójára, amellyel 
szemben 33-22 arányú vereséget 
szenvedett. Elek Gábor edző sze-
rint az első félidő második felében 
dőlt el a meccs, mert kihagytak 
négy-öt ziccert, amely lehetőséget 
adott az ellenfélnek arra, hogy 
meglépjen.

A Rosztov-Dont, mint ismeretes, 
a román női válogatott szövetsé-
gi kapitánya, Ambros Martín edzi 
idén. Az a szakember, aki korábban 
a Győri ETO-val hódított el BL-ser-
legeket. Most ellenfélként kerülhet 
össze egykori csapatával, hiszen 

a címvédő magyar bajnok is kiü-
téssel, 33-21-re nyert otthon a dán 
Odense ellen a negyeddöntő visz-
szavágóján – immár Nora Mörkkel 
a pályán; a nyáron Bukarestbe iga-
zoló norvég klasszis több mint egy 
éves kihagyás után játszott ismét 
tétmeccset. A 62-49-es összesítettel 
továbbjutott gárda 23 BL-meccsre 
javította fel veretlenségi csúcsát, 
Danyi Gábor edző pedig bevallása 
szerint várja, hogy korábbi kolle-
gája ellen küzdjön a folytatásban. 
„Nyilván bárkit hoz a sors, komoly 
játékerőt képvisel” – jegyezte meg 
a keddi elődöntő-sorsolással kap-
csolatban.

A május 11-12-i budapesti négyes 
döntő mindegyik részvevője ket-
tős győzelemmel jutott tovább a 
legjobb nyolc között, hiszen a me-
zőny azzal a Vipers Kristiansand-
dal lett teljes, amely szombaton 
25-18-ra múlta felül hazai pályán 
a Cristina Laslót foglalkoztató Bu-
ducsnosztot.
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Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab lemezzel (50 lej/m 2), cserépfedést, le-
mezfestést, egyéb bádogos munkák elkészíté-
sét, csatornakészítést több színben, csatorna 
javítást, valamint belsőépítészeti munkálatokat 
– előnyös árakon. Most tavaszi kedvezménnyel 
várjuk az érdeklődőket! Tel.: 0753-473256.




