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Kolozsvári tenisztornáért
lobbizik Emil Boc
Egy jelentős női tenisztornát 
szeretne Kolozsváron látni Emil 
Boc. A város polgármestere, mint 
ismeretes, „törzsszurkolója” Romá-
nia Fed-kupa-csapatának – amely 
többször játszott a Szamos-partiak 
sportcsarnokában tétmeccset –, a 
helyi infrastruktúrát pedig ide-
álisnak tartanák egy WTA-torna 
befogadására is. Korábban Ion 
Țiriac jelezte, hogy vásárolna egy 
újabb tornát, amelyet Kolozsvárra 
vinne, Boc pedig a helyi sajtónak 
nyilatkozva csütörtökön közölte: 
többekkel is tárgyalt az ügyben és 
nagyon bízik abban, hogy megva-
lósul a projekt. „Mi rendkívül nyi-
tottak vagyunk, szeretnénk, ha egy 
ilyen jelentős torna lenne Kolozs-
váron. Nyilván a közköltségvetés 
korlátozott, a sportolók díjazására 
nem költhetünk, ugyanakkor a 
rendezéshez szükséges logisztikát 
biztosítani tudjuk” – mondta az 
elöljáró. Romániában, mint isme-
retes, jelenleg egy jelentős WTA-tor-
nát rendeznek július 13-21-én, ame-
lyet magyarországi tulajdonosa Bu-
dapestre akart vinni. Épp csütörtö-
kön derült ki, hogy miután a költöz-
tetés meghiúsult, végül szerződést 
hosszabbított a Román Teniszszö-
vetséggel, így a versenyt idén is 
Bukarestben szerveznék meg.
 
Mikael Tisell nem folytatja
Gyergyóban
A Gyergyói Hoki Klub közlemény-
ben tájékoztatta a csapat szurko-
lóit, hogy Mikael Tisell vezetőedző 
nem fogadta el a szerződéshosszab-
bítási ajánlatot. A gyergyóiak min-
denképpen szerették volna, ha a 
svéd szakember a következő idény-
ben is a piros-fehéreket irányítja, 
ám az edző családi okokra hivat-
kozva a távozás mellett döntött. 
„A váltásnak nem szakmai vagy 
anyagi okai voltak, Mikael Tisell a 
családjára hivatkozva döntött úgy, 
hogy nem vállal újabb megbízatást 
külföldi csapatnál” – olvasható a 
GYHK közleményében. A tréner 
decemberben érkezett Gyergyó-
szentmiklósra, és vezetésével az 
együttes elérte a szezonra kitűzött 
célt, bejutott az Erste Liga rájátszá-
sába. Közel volt a legjobb négy közé 
jutás is, de végül a hétmérkőzéses 
párharcban a GYHK alulmaradt a 
Debreceni EAC-cal szemben. Mika-
el Tisell hazájában, Svédországban 
folytatja pályafutását, a harmadik 
vonalban játszó Nybro Vikings 
vezetőedzőjének nevezték ki. 
A Gyergyói Hoki Klub vezetői most 
azon dolgoznak, hogy Tisellhez 
hasonló szintű edzőt szerződtesse-
nek a csapat élére. Közben zajlik a 
munka a játékoskeret megerősítése 
érdekében is. A fejleményekről a 
közeljövőben adnak tájékoztatást – 
áll a közleményben.
 
Honvéd–Vidi csata lesz
a Magyar Kupáért
A Budapest Honvéd és a Mol Vidi 
FC jutott be a labdarúgó-Magyar 
Kupa döntőjébe. Mindkét élvonal-
beli együttes kettős győzelemmel 
lépett tovább az elődöntőből, ahol 
előbbi a második ligás Soroksárt, 
utóbbi pedig az NB1-es DVSC-t bú-
csúztatta. A fi nálé május 25-én lesz 
a fővárosi Groupama Arénában.

Az elődöntő jelentette a 
végállomást a Kolozsvári CFR 
labdarúgócsapata számára 
a Román Kupában. A felleg-
váriakat az az Astra ejtette 
ki, amely Dan Petrescu edző 
szerint „vakációs” hangulat-
ban folytatja majd a Liga 1-ben 
az FCSB ellen. A Sepsi OSK 
közben vezetőváltáson esett át 
a Craiova elleni megmérettetés 
előtt, a Hermannstadt pedig 
élvonalbeli helyéért játszik 
rangadót a hétvégén.
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A z Astra élvonalbeli labdarú-
gócsapata kvalifi kált első-
ként a Román Kupa döntő-

jébe, miután a legjobb négy között 
kiejtette a bajnoki címvédő Kolozs-
vári CFR-t. A fellegváriak a hazai 
pályán elszenvedett 3-1-es veresé-
güket követően utaztak a giurgiui 
visszavágóra, ahol szerda este 2-2-
es döntetlent játszottak.

A Szamos-partiak nem a szoká-
sos felállásukban kezdtek, házi-
gazdájuk pedig korán meglépett 
előlük Butean (34. perc) és Alibec 
(37. p.) góljai révén. Az egyenlítés 
Costache nevéhez fűződik, aki a 
42. és a 66. percben volt eredmé-
nyes. Deac kihagyott büntetője is 
hozzátartozik a mérkőzés króni-
kájához, ám az ijedtséget Omra-
ni okozta, amikor a 86. percben, 
Erico da Silvával koccanva orvosi 
ellátásra szorult. Bár ekkor foly-
tatni tudta a meccset, két perccel 
később összeesett a pályán, és bár 
tudatánál volt, fájdalmai miatt 
mentővel szállították a kórházba. 
Mint később kiderült, a kolozsvá-
riak 25 éves francia csatára enyhe 
agyrázkódást szenvedett, de alapo-
sabb kivizsgálás után tegnap haza-
engedték.

A lefújást követően a CFR-t edző 
Dan Petrescu mérgesen válaszolt 
a találkozót közvetítő tévécsator-
nák riportereinek, meglátása sze-
rint ugyanis az Astra rendre csak 
ellenük játszik saját képességei 
szerint, miközben a Craiova és az 
FCSB útjából „félreáll”. „Az Astra 
az FCSB-vel játszik legközelebb. 
Meggyőződésem, hogy megint 
nem fogja a maximumot nyújta-
ni. Természetes, hogy vakációra 
megy, miután bejutott a kupadön-
tőbe” – fogalmazott a szakember.

Az Astra különben története 
harmadik Román Kupa-döntőjét 
vívhatja a lapzártánk után lezárult 
Craiova–Viitorul csata továbbju-
tója ellen. Legutóbb 2017-ben ki-
kapott a fi náléban, de 2014-ben 
elhódította a serleget. Mindkét 
döntője büntetőrúgásokkal dőlt el. 
Idén május 25-én Ploiești-en mér-
kőznek meg a trófeáért.

Addig azonban még az élvonal-
beli bajnokság rájátszásában érde-
keltek a csapatok, és mint ahogyan 
Petrescu jelezte, az Astra az FCSB 

A KOLOZSÁRIAKAT EDZŐ DAN PETRESCU MÁR CSAK A LIGA 1-BEN SZEREZHET IDÉN TRÓFEÁT

„Kitolatott” a CFR a Román Kupából

Lemaradtak. Alibec góllal utasította ki a Román Kupából a kolozsváriakat
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 » Hadnagy 
Attilát bevallása 
szerint meglep-
te a felkérés, 
új tisztségét 
viszont meg-
tiszteltetésnek 
és kihívásnak 
tartja. 

vendége lesz a playoff  hetedik for-
dulójában. A vasárnap 21 órától ren-
dezendő találkozót követően hétfőn 
Craiova–Sepsi OSK (18 óra) és CFR–
Viitorul (21) párosítás szerint ját-
szanak a felsőházban. Az alsóház-
ban Chiajna–Medgyes (péntek, 21), 
Călărași–Hermannstadt (szombat, 
16), Voluntari–Dinamo (szombat, 
19) és Botoșani–Iași (vasárnap, 18) 
találkozókat rendeznek.

Vezetőségváltás Szentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyön közben veze-
tőségváltás történt a Sepsi OSK-nál. 
Csütörtökön rendkívüli sajtótájé-
koztatón jelentették be, hogy csalá-
di okok miatt közös megegyezéssel 
szerződést bontottak a klubot irá-
nyító Csinta Samuval, helyére pedig 
a csapatkapitányt, Hadnagy Attilát 
nevezték ki igazgatóvá. A klubtu-
lajdonos Diószegi László hangsú-
lyozta, hogy a 38 éves labdarúgó 
teljes körű döntéshozói joggal bír új 
tisztségében, és biztos benne, hogy 

tapasztalata révén sikerre vezeti 
majd az egyesületet. „Hadnagy iga-
zi futballember, aki érti is a focit. Az 
ő tudását, tisztességét latba vetve 
nagyon sok mindent foguk elérni” 
– mondta. Megjegyezte, hogy szeret-
nének kialakítani egy klubfi lozófi át 
is, ami eddig nem volt, továbbá re-
méli, hogy a változás a játékosokra is 
jó hatással lesz, és talán már a soron 
következő Craiova elleni meccsen 
„Attiláért is fognak játszani”. A klub-
tulajdonas kiemelte, hogy nagyon 
nagy teljesítményt értek el a legjobb 
hat közé jutással, ezért bár szeretné, 
ha az ötödik helyet megcsípnék, ha a 
jelenlegi helyezésük nem változik, a 
futballistákat akkor is dicséret illeti, 
amiért idáig eljutottak. Hozzátette, 
hogy ellenfeleiket egyformán keze-
lik, az FCSB elleni győzelemért is az 
eddigi 900 eurós prémiumot ajánlja, 
ugyanakkor nem ők szeretnék el-
dönteni a bajnoki cím sorsát.

Hadnagyot bevallása szerint 
meglepte a felkérés, új tisztségét 
viszont megtiszteltetésnek és ki-
hívásnak tartja. „A focikarrierem 
most ér véget, de azt, amit a pályán 
a tapasztalatom, a komolyságom és 
a sok munkám által elértem, szeret-
ném elérni az irodába is. Szeretném 
a csapatot ugyanúgy vezetni, aho-
gyan tettem a pályán. Biztos, hogy 
együtt szép eredményeket tudunk 
eléri” – mondta. Megjegyezte, azt 
még nem tudja, hogy pontosan mi-
kor akasztja szögre a stopliscipőt, 
de miután közel húsz éve futballo-
zik, reményei szerint az ügyvezetői 
tisztségben is hasonlóan sikeres 
pályafutása lesz majd.

Harc a bennmaradásért
Miközben a vezetőségváltáson át-
esett Sepsi OSK és a bajnoki cím-
védő Kolozsvári CFR az élmezőny-
ben harcol, addig az élvonalban 
érdekelt másik két erdélyi csapat, 
a Medgyes és a Hermannstadt az 

alsóházban szerepel. Előbbinek 
listavezetőként nem kell aggód-
nia a bennmaradásért, utóbbi vi-
szont „hatpontos” meccsre készül 
a Liga 1 másik újonca, a Călărași 
ellen. A szebenieket edző Vasile 
Miriuță csütörtöki sajtótájékoztató-
ján rámutatott, hogy hullámvölgy-
ben vannak, ugyanakkor továbbra 
is reméli, hogy hazatérve városi 
stadionjukba csapata egy teljesen 
más játékra lesz képes a szurkolóik 
biztatása révén. „Rendkívül nehéz 
meccsünk lesz, de keretünk teljes 
és örülök annak, hogy az elmúlt két 
meccsen jobb játékot mutattunk, 
csak balszerencsénk volt” – mond-
ta a szakember. A Hermannstadt 
mint ismeretes a playout hat fordu-
lója után 18 ponttal áll az osztályo-
zóra jutást jelentő hatodik helyen, 
míg hétvégi ellenfele, a Călărași 17 
ponttal a már kiesést jelentő hete-
dik helyen tanyázik.
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