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Kiesett a Nagybányai Minaur
A Bákó fékezte meg hétfő este 
a Nagybányai Minaur férfi  ké-
zilabdacsapatát a Román Kupa 
nyolcaddöntőjében, az idegenben 
elért 27-25 arányú győzelme pedig 
gyakorlatilag az egyedüli meglepe-
tést jelentette a legjobb tizenhat kö-
zött. Előtte ugyanis továbbjutott a 
Buzău, a Dinamo, az Alexandria, a 
Temesvári Poli, a Torda, a Dél-Dob-
rudzsa és a Botoșani. Az élvonal-
beli együttesek közül a Bukaresti 
CSM és a Steaua már nincsenek 
versenyben, de ők már a tizenha-
toddöntőben kiestek a Dinamo, 
illetve a Torda elleni vereségük mi-
att. Utóbbi két együttes a december 
14–15-ei negyeddöntő alkalmával 
találkozik, de a tegnapi sorsolás 
alapján lesznek még Alexandria–
Dél-Dobrudzsa, Bákó–Buzău és 
Botoșani–Temesvár összecsapások 
is a legjobb négy közé jutásért.
 
Utolsó esély a BL-csoportkörben
A csoportkör utolsó fordulóját 
rendezik a labdarúgó-Bajnokok 
Ligájában, habár több csoportban 
már eldőlt a továbbjutás, a har-
madik, Európa Liga-szereplést érő 
hely még komoly tétet jelent több 
együttes számára. Így az A négyes-
ben, ahol a Paris Saint-Germain és 
a Real Madrid már biztosan a BL-ki-
eséses szakaszába kerül, de a Gala-
tasaray még „elveheti” ma a Bruges 
harmadik helyét. A B-ben a Bayern 
München és a Tottenham a két to-
vábbjutó, de a Crvena zvezda csak 
két ponttal vezet az Olympiakosz 
előtt, ma pedig épp egymás ellen 
játszanak Görögországban. A C-ben 
egyelőre csak a Manchester City 
biztosította be továbbjutását, mö-
götte egy-egy pontnyi távolságban 
egymástól Sahtar Donyeck, Zágrábi 
Dinamo és Atalanta a sorrend. Az 
utolsó fordulóban Sahtar–Atalanta 
és Zágráb–City párosítás szerint 
játszanak ma 19.55-től. A D négyes-
ben a Juventus biztosította be első 
helyét. A második helyért az Atlé-
tico Madrid a sereghajtó Moszkvai 
Lokomotivot fogadja 21 órától. 
A tegnapi mérkőzéseket lapzártánk 
után rendezték.
 
Visszavonul Tibi Dolniceanu
Mindössze 31 éves korában a visz-
szavonulás mellett döntött Tiberiu 
Dolniceanu, a romániai vívósport 
jelenlegi legerősebb férfi  kardvívója. 
A 2012-es olimpián csapattal ezüst-
érmes sportoló az elmúlt időszak 
gyakori sérülései miatt döntött úgy, 
hogy jövőre már nem versenyez, és 
bár esélye volt kijutni a tokiói ötka-
rikás játékokra, lelkileg nem érezte 
kellően erősnek magát a folytatás-
hoz. Utolsó megmérettetéseként pár 
napja megnyerte Román Kupát.
 
Kezdődik a klubvilágbajnokság
Al-Sadd–Hienghéne összecsapás-
sal kezdődik ma Dohában az idei 
labdarúgó-klubvilágbajnokság, 
melynek romániai érdekeltsége is 
lesz, miután az ázsiai Bajnokok 
Ligája-győztes al-Hilal csapatát 
Răzvan Lucescu edzi, az európai já-
tékvezetőket pedig Ovidiu Hațegan, 
illetve Octavian Șovre és Sebastian 
Gheorghe képviselik a seregszem-
lén. Az európai BL-győztes Liver-
pool a december 18-ai elődöntőben 
csatlakozik a sorozathoz.
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Magyarország után Romániának 
sem sikerült elérnie célját a Ja-

pánban zajló női kézilabda-világbaj-
nokságon, tegnap ugyanis tizenkét 
gól különbséggel kikapott Svédország-
tól, és emiatt már matematikai esélye 
sem maradt a legjobb nyolc közé jutni. 
A Tomas Ryde szövetségi kapitány ál-
tal irányított együttes ma Japán ellen 
zárja a középdöntőt, és csak azzal vi-
gasztalódhat, hogy a jövő évi olimpiai 
selejtezőtornán a gyenge vébészerep-

 » DOBOS LÁSZLÓ

Bő két hétig szünetelnek a román 
bajnoki és az Erste-ligás mérkőzé-

sek, mivel a héten a válogatott olimpiai 
előselejtezőt játszik Brassóban, majd 
jövő héten a Román Kupáért lépnek 
pályára a csapatok.

Arról már korábban beszámoltunk, 
hogy a román bajnok, az Erste Liga 
alapszakaszában harmadik helyen 
álló Brassói Corona a hatodik helyen 
tanyázó Gyergyói Hoki Klubbal egy 

lése ellenére is részt vehet a tavalyi 
Európa-bajnokságon elért negyedik 
helye miatt. A tavalyi kontinensviada-
lon elért hetedik helyével váltana je-
gyet az ötkarikás kvalifi kációs tornára 
a vébén 14. Magyarország is, de mivel 
Neaguék már biztos „elviszik” az egyik 
kontinentális jegyet, Oroszországnak, 
Hollandiának és Svédországnak már 
a vébén kellene kvalifi kálnia. Ez azt 
feltételezné, hogy a legjobb hét között 
zárjanak. Oroszország már biztos elő-
döntős, de még Norvégia, Svédország 
és Hollandia válogatottjainak is a hét 

legjobb között kell végezniük. A 34-22-
re végződött svéd–román mérkőzés 
mellett az oroszok tegnap 35-28-ra ver-
ték Montenegrót, Spanyolország pedig 
Japán ellen nyert 33-31-re, ezért a mai 
utolsó forduló előtt a 2. középdöntős 
csoportban Oroszország 8, Spanyol-
ország 7, Svédország 5, Montenegró 
4, Japán és Románia pedig 0-0 ponttal 
áll. Ma Spanyolország–Oroszország 
(8 óra), Románia–Japán (10) és Mon-
tenegró–Svédország (13.30) összecsa-
pások lesznek.

Az első középdöntős csoportban, 
mint ismeretes, Norvégia 6, Németor-
szág 5, Hollandia 4, Szerbia 4, Dánia 
3, Dél-Korea pedig 2 pontról várja a 
mai utolsó kört, amikor is Hollandia–
Dél-Korea (8), Szerbia–Dánia (11) és 
Norvégia–Németország (13.30) párosí-
tás szerint játszanak.

A pénteki elődöntőben az első kö-
zépdöntős csoport győztese a második 
csoport második helyezettjével, a má-
sodik csoport győztese pedig az első 
második helyezettjével játszik majd 
a vasárnapi fi náléért. Ugyanaznap a 
csoportok harmadik helyezettjei az 
ötödik helyért, a negyedikek pedig a 
hetedik helyért lépnek pályára.

csoportban szerepel majd a Cenk 
alatti városban rendezendő viadalon, 
miközben az Erste Ligában listave-
zető Csíkszeredai Sportklub számá-
ra a Galac lesz a fő rivális a Román 
Kupa csoportkörében. Addig azonban 
Brassóban rendezik december 12–15. 
között az olimpiai előselejtezőt is, ahol 
Izland, Izrael és Kirgizisztán lesznek 
Románia ellenfelei. A műsor szerint 
csütörtökön Izland–Kirgizisztán és Ro-
mánia–Izrael, pénteken Izland–Izrael 
és Románia–Kirgizisztán, vasárnap 

pedig Kirgizisztán–Izrael és Románia–
Izland összecsapásokat rendeznek. 
A román válogatott minden mérkőzé-
sét este 7 órától játssza. A csoportból 
csak az első helyezett jut tovább.

Az Erste Ligában legközelebb de-
cember 18-án rendeznek mérkőzést, 
de az erdélyi csapatok csak karácsony 
másodnapján, illetve utána lépnek is-
mét pályára: december 26-án Sport-
klub–Brassó, december 27-én pedig 
Gyergyói HK–Sportklub találkozót 
rendeznek.

Svédország „lemosta” a pályáról Romániát

Olimpiára előselejtez a jégkorong-válogatott

 » Románia 
azzal vigasz-
talódhat, hogy 
a tavalyi Euró-
pa-bajnokságon 
elért negyedik 
helye miatt részt 
vehet a jövő évi 
olimpiai selejte-
zőtornán.

 » Brassóban 
rendezik decem-
ber 12–15. között 
az olimpiai 
előselejtezőt is, 
ahol Izland, Izra-
el és Kirgizisztán 
lesznek Románia 
ellenfelei.

Nem „veszett ködbe” a Sepsi 
OSK három pontja a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban, mert a tegnapra 
halasztott mérkőzésén 4-0-ra 
legyőzte vendégét a 20. for-
dulóban.

 » KRÓNIKA

M agabiztosan, 4-0-ra győzte 
le tegnap kora délután a 
Sepsi OSK élvonalbeli lab-

darúgócsapata hazai környezetben 
a Clinceni együttesét a Liga 1-es 
bajnokság 20. fordulójában. A ta-
lálkozót eredetileg hétfő kora este 
rendezték volna, a sepsiszentgyör-
gyi pályára olyan sűrű köd eresz-
kedett, hogy nem lehetett ellátni 
az egyik kaputól a másikig. Először 
csak egyórás halasztást rendelt el 
a játékvezető, és mivel némiképp 
javult a helyzet, el is kezdték az 
összecsapást. A köd viszont csak 
tizenöt perc futballt engedélyezett, 
a játékra újfent alkalmatlanná vált 

TEGNAP FEJEZTÉK BE A HÉTFŐN ELKEZDETT LIGA 1-ES MÉRKŐZÉST SEPSISZENTGYÖRGYÖN

„Felnégyelte” vendégét a Sepsi OSK

Homályosan indult. Hétfő kora este csak tizenöt percig lehetett látni a pályán

 » A Sepsi OSK 
22 ponttal előre-
lépett az össze-
tett kilencedik 
helyére.

körülmények miatt a bíró lefújta a 
találkozót – 0-0-s állásnál. Közös 
megegyezéssel döntöttek a tegna-
pi folytatásról, ami a végeredmény 
alapján kedvezett a háromszékiek-
nek. Huszonkét ponttal előreléptek 
az összetett kilencedik helyére, ma-
guk mögé utasítva a Iași (22 pont), 

a Târgoviște (20), a Hermannstadt 
(19), a Clinceni (19) és a Voluntari (8) 
együtteseit. A Voluntari különben 
hétfő este 2-1-re kikapott otthon a 
Vii torultól, amely az Astra (40 pont) 
és a Kolozsvári CFR (38) mögött most 
35 ponttal harmadik az alapszakasz 
összetettjében.
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Lemondott a doppingbotrányt okozó Brassói Corona elnöke

Benyújtotta lemondását tegnap Liviu Dragomir, a Brassói Corona elnöke. A klubvezető a doppingbot-
rány miatt döntött a távozás mellett, ismert ugyanis, hogy a női kézilabdacsapatukat kizárták a hazai 
élvonalbeli bajnokságból és a nemzetközi klubtornákról, játékosaik többségét pedig előzetesen el-
tiltották, amiért a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által tiltott intravénás lézerterápiát 
alkalmaztak. „Kielemeztem a szerepemet ebben a katasztrófában, nem szerettem volna, hogy idáig 
fajuljon. Orvos kellett volna lennem az orvos helyett, és bár egy egész klub tevékenységét koordiná-
lom, az eset az én mandátumom alatt történt, ezért természetes, hogy benyújtom a lemondásom a 
városi tanács ülésén” – fogalmazott tegnapi sajtótájékoztatóján. Újfent hangsúlyozta, hogy a klinikai 
szakemberei aláírásukkal erősítették meg, hogy az elvégzett kezelések nem fokozták a sportolók 
teljesítményét, egyszerűen a felépülésüket és a pihenésüket segítették. Hozzátette, a klub ügyvédet 
fogad, és megtámadják az eltiltásokról szóló határozatokat.




