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Temesvár–Steaua döntő lesz
a rögbi-Román Kupáért
A Temesvári Saracens és a Steaua 
rögbicsapatai jutottak be a Román 
Kupa december 7-ei, Brassóban 
rendezendő döntőjébe. A Béga-
parti együttes a román bajnok 
Nagybánya együttesét is soraiban 
tudó A triót megnyerve kvalifi kált 
a fi náléba – miután hétvégén 
legyőzte a Konstancai Tomitaniit –, 
miközben a bukaresti „katonacsa-
pat” a B csoportból jutott tovább a 
Dinamo elleni 22-17 arányú hétvégi 
győzelmével. A Román Kupát, mint 
ismeretes, legutóbb a Bukaresti 
CSM nyerte, de az idei szezonban 
visszaléptették a sorozattól és 
felszámolták.
 
Rekordot írt Mikaela Shiff rin
Finnországban
Az első számú esélyes Mikaela 
Shiff rin nyerte a női műlesiklást az 
alpesi sízők világkupa-sorozatának 
második állomásán a fi nnországi 
Leviben, szombaton. A kétszeres 
olimpiai és ötszörös világbajnok, 
az összetett vk-ban címvédő 
amerikai versenyző rekordot 
állított fel azzal, hogy 41. szakági 
világkupa-elsőségét szerezte meg. 
Fölényére jellemző, hogy a 2017 
januárja óta szlalomban megren-
dezett 21 világkupa-viadal közül 
17-et ő nyert meg, míg a további 
négyen a szlovák Petra Vlhova 
diadalmaskodott. Az MTI beszá-
molója alapján szombaton a 24 
éves Shiff rin mögött a svájci Wendy 
Holdener és az osztrák Katharina 
Truppe végeztek a második, illetve 
harmadik helyen. Az első futam 
legjobbja, Vlhova a második etap 
elején bukott és kiesett.
 
Libertadores Kupát nyert
a brazil Flamengo
A brazil Flamengo labdarúgócsapa-
ta az utolsó pillanatokban fordítva 
győzte le a címvédő argentin River 
Plate együttesét a Libertadores 
Kupa döntőjében. A dél-amerikai 
kontinens legrangosabb klub-
tornájának Limában rendezett 
fi náléjában az argentin együttes 
Rafael Borré révén a 14. percben 
megszerezte a vezetést, de a 
mérkőzés hajrájában, a 89. és a 92. 
percben Gabriel Barbose duplázott. 
A Flamengo – amely augusztus 
eleje óta veretlen tétmérkőzésen – 
az 1981-es sikere után történetében 
most másodszor nyerte el a trófeát. 
A Flamengo védője, Rafi nha a 
tizedik olyan labdarúgó lett, aki a 
Libertadores Kupát és a Bajnokok 
Ligáját is megnyerte, utóbbit a 
2012–2013-as szezonban a Bayern 
München játékosaként.
 
Döntőt játszhattak
a Davis Kupa házigazdái
Kanada–Spanyolország összecsa-
pást rendeztek lapzártánk után a 
férfi  teniszezők madridi Davis Kupa 
döntőjében. Kanada történetében 
először jutott a sorozat fi náléjába, 
miután a legjobb négy között 2-1-re 
felülmúlta Oroszország legjobbjait. 
A Rafael Nadal fémjelezte spanyo-
lok hét év után játszhattak ismét a 
serlegért. Az elődöntőben a briteket 
győzték le 2-1-re. Ez volt az első 
alkalom, amikor a Davis Kupát im-
már az új kiírás szerint egy döntő 
torna révén zárták le.

Egymás ellen játszhat Romá-
nia és Magyarország labdarú-
gó-válogatottja, az Európa-baj-
nokságon való részvételért, ha 
továbbjutnak a pótselejtezők 
elődöntőjéből. Előbbi együttes 
Izland, utóbbi Bulgária ven-
dégeként lép először pályára 
márciusban.
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A zonos ágra sorsolták Romá-
nia és Magyarország labdarú-
gó-válogatottját a jövő évi Eu-

rópa-bajnokság pótselejtezőiben,
ezért ha a trikolórok legyőzik ide-
genben Izland legjobbjait, a bol-
gár–magyar összecsapást megnye-
rő együttes vendégei lesznek a 
tornarészvételért kiírt döntőben.

A pénteki sorsolás előtt, mint 
ismeretes, két alapforgatókönyv 
volt lehetséges a playoff  márciusi 
elődöntőjére: Izland vagy Skócia 
lesz az első ellenfél. Utóbbi mellé 
végül Izraelt húzták, amely ha sike-
res lesz, úgy a norvég–szerb csata 
nyertese ellen játssza a pótselejte-
ző döntőjét. Románia, Magyaror-
szág és Bulgária az A ágra került 
Izland mellé, az pedig már koráb-
ban biztos volt, hogy ez esetben az 
északiak elleni, idegenbeli össze-
csapás lesz az első megmérettetés 
a „piros-sárga-kék” gárda számá-
ra. Izlandot aligha kell bemutatni, 
amióta 2016-ban, története első 
Európa-bajnoki szereplésekor to-
vábbjutott a Hollandiát is soraiban 
tudó csoportjából, és legyőzte 2-1-e 
Anglia legjobbjait. Kicsiny ország, 
de tavaly részt vett a világbajnoksá-
gon is, ahová Románia például nem 
jutott ki. A mostani Eb-selejtezők 
során a H csoport harmadik helyén 
zárt Franciaország és Törökország 
mögött, de utóbbi együttest hazai 
pályán legyőzte, miközben a romá-
niaiaknak nem sikerült a nívósabb 
csapatokat felülmúlniuk.

Ebben a tekintetben Magyaror-
szág is eredményesebb volt a se-
lejtezőkben, hiszen emlékezetes, 
ahogyan legyőzték a világbajnoki 
ezüstérmes horvátokat. Bulgária 
ennél egyszerűbb ellenfélnek tűnik 
azok után, hogy Anglia, Csehország 
és Koszovó mögött csak a negye-
dik lett a Montenegróval teljes A 
csoportban. A piros-fehér-zöldek 

AZONOS ÁGRA KERÜLT ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG FUTBALLVÁLOGATOTTJA A PÓTSELEJTEZŐKBEN

„Szomszédharc” lehet az Eb-jegyért

Egymásra találtak. A magyarok és a románok is az A ágra kerültek

 » A piros-fe-
hér-zöldek szö-
vetségi kapitá-
nya, Marco Rossi 
is kiemelte, hogy 
a bolgároknál ne-
hezebb ellenfelet 
is kaphattak vol-
na, ugyanakkor 
óvatosságra int, 
mert idegenben 
játszanak majd.

szövetségi kapitánya, Marco Rossi is 
kiemelte, hogy a bolgároknál nehe-
zebb ellenfelet is kaphattak volna, 
ugyanakkor óvatosságra int. „Abban 
a helyzetben sem vagyunk, hogy azt 
mondhassuk, könnyű dolgunk lesz. 
Már csak azért sem, mert nehéz kö-
rülmények között fogunk játszani, 
egy olyan stadionban, amely az el-
lenfél szurkolóival lesz tele, és annak 
ellenére, hogy a világranglistán ve-
lünk azonos pozícióban van Bulgá-
ria, ez korántsem lesz könnyű meccs. 
A jó dolog az, hogyha viszont ezt a 
mérkőzést megnyerjük, akkor ugyan 
egy még erősebb csapat ellen, de ha-
zai pályán játszhatunk majd a ráját-
szás döntőjében. Ez mindenfélekép-
pen még több motivációt kell hogy 
adjon” – idézte az olasz szakembert 
a Magyar Labdarúgó-szövetség hiva-
talos honlapja. Rossi hangsúlyozta: 
jelenleg az a legfontosabb, hogy fut-
ballistái felépüljenek sérüléseikből 
és jó formában legyenek tavasszal. 
„A bolgár válogatott új szövetségi ka-
pitányát már kinevezték, az ő edzői 
felfogásáról is ki kell derítenünk, 
amit csak lehet, de Izlandról és Ro-
mániáról is mindent meg kell tud-
nunk annak érdekében, hogy készen 
álljunk az ellenük játszandó mérkő-
zésekre” – tette hozzá Rossi.

A március 26-i elődöntők alkalmá-
val rendeznek még a B ágon Bosz-
nia-Hercegovina–Észak-Írország és 
Szlovákia–Írország összecsapásokat, 
míg a D ágon Grúzia–Fehéroroszor-
szág, valamint Macedónia–Koszovó 
mérkőzések lesznek. A győztesek 
március 31-én játszanak a döntőben. 
Akkor már az is ismert lesz, hogy 

milyen csoportban játszhatnak a 
kontinensviadalon, hiszen azt most 
szombaton sorsolják a jövő évi sereg-
szemlén három csoportmérkőzésnek 
és egy nyolcaddöntőnek otthont adó 
Bukarestben. Az biztos, hogyha Ro-
mánia a pótselejtezőről továbbjut, 
akkor a C csoportban szerepel majd 
Hollandia, Ukrajna és egy harmadik 
kalapból kisorsolt ellenféllel egye-
temben. Egyelőre viszont még csak 
szövetségi kapitányt keresnek a válo-
gatott élére a leköszönt Cosmin Cont-
ra helyére, az utód személye pedig 
befolyásolhatja a játékosok hozzáál-
lását is. Constantin Budescu például 
úgy érezte, hogy Contra gúnyt űzött 
belőle, amikor nem engedte pályára 
lépni a svédek vagy a spanyolok el-
leni utolsó két Európa-bajnoki cso-
portselejtező-mérkőzésen. A Giur giui 
Astra 30 éves középpályása hosszú 
szünet után térhetett vissza a válo-
gatottba, előtte tizenhárom össze-
csapáson öt gólt szerzett. Bevallása 
szerint nem számít arra, hogy újra 
a mogoșoaiai edzőközpontba lép, 
ugyanakkor a történtek miatt már 
újabb meghívás esetén sem biztos, 
hogy visszatér a válogatottba.

Az elmúlt napokban több szak-
ember neve is felmerült Contra le-
hetséges utódjaként, Gheorghe Hagi 
ugyanakkor az U21-es válogatottal 
idén sikertörténetet író Mirel Rădoit 
várja „befutónak”. Szerinte ez nem 
lenne elhibázott döntés, viszont az 
edző személyénél fontosabbnak 
tartaná, ha egy életképes projektről 
beszélnének inkább. „Fel kell építe-
nünk egy új generációt. A sikert meg 
lehet tervezni” – vélekedett.
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A Kolozsvári CFR és a Giurgiui Astra 
labdarúgócsapata is győzelemmel 

tért vissza a válogatott Európa-bajno-
ki csoportselejtezői miatt beiktatott 
Liga 1-es szünetről. A fellegváriak 
hazai pályán 4-0-ra nyertek az újonc 
Târgoviștei Chindia ellen, míg az Ast-
ra az FCSB vendégeként aratott 3-1-es 
sikert a hétvégi 17. fordulóban. Ez azt 
jelenti, hogy a lapzártánk után, illet-
ve a ma rendezendő összecsapások 

eredményeitől függetlenül a bajnoki 
címvédő CFR továbbra is élen marad 
az alapszakasz összetettjében, az Ast-
ra pedig három pont hátrányból, 31 
pontnál tartva követi a felsőházi ráját-
szást érő helyeken. Kisebb meglepe-
tést a Voluntari és a Clinceni csapatai 
okoztak: előbbi a Iași vendégeként, 
utóbbi pedig hazai pályán, a Dinamo 
ellen jegyzett 2-2-es döntetlent. Teg-
nap este Medgyesi Gaz Metan–Bo-
toșani, valamint Craiova–Hermanns-
tadt mérkőzések voltak, hogy ma 

20.30-kor a Viitorul pályáján bemu-
tatkozzon a Sepsi OSK vezetőedző-
jeként Leo Grozavu. A László Csabát 
váltó szakember megjegyezte, hogy 
az elmúlt mintegy tíz nap során sike-
rült fejlődést elérnie a játékosoknál, 
de erre bizonyságot csakis az előttük 
álló összecsapások adhatnak. A Vii-
torul egy összeszokott, erős együttes, 
különösen hazai pályán, de úgy véli 
ez saját csapatának csak ösztönzésül 
szolgálhat, bátran és önbizalommal 
telve kell játszaniuk ma este.

Liga 1: újult erővel tért vissza a szünetről a CFR

 » A fellegvári-
ak hazai pályán 
4-0-ra nyertek az 
újonc Târgoviștéi 
Chindia ellen.




