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7.00 Tenisz, WTA-torna, Brisbane, Ausztrália (Digi Sport 2)
7.00 Tenisz, WTA-torna, Auckland, Új-Zéland (Digi Sport 4)
16.00 Labdarúgás, Serie A: Juventus–Cagliari (Digi 1, Telekom 1, Look+)
16.00 Labdarúgás, Serie A: Milan–Sampdoria 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
16.00 Labdarúgás, Serie A: Atalanta–Parma (Digi Sport 4)
17.45 Síugrás, világkupa, Bischofshofen, Ausztria (Eurosport 1)
19.00 Labdarúgás, Serie A: Lecce–Udinese (Digi Sport 2)
19.00 Jégkorong, Erste Liga: Ferencváros–Gyergyói Hoki Klub (M4 Sport)
21.45 Labdarúgás, Serie A: Napoli–Inter (Digi 1, Telekom 1, Look+)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Sepsi OSK téli felkészülése 
hazai környezetben kezdő-
dik, majd a csapat január 10–

24. között a törökországi Belekben 
edzőtáborozik, ahol a napi edzések 
mellett négy felkészülési mérkőzést 
is játszik: január 16-án az azerbaj-
dzsáni Zira FK, 18-án a lengyel Koro-
na Kielce, 21-én a bolgár PFK Beroe, 
23-án pedig az orosz FK Arsenal Tula 
lesz az ellenfele.

A sepsiszentgyörgyi klub azt is 
közölte, hogy közös megegyezéssel 
szerződést bontottak a holland ál-
lampolgárságú, marokkói származá-
sú Hilal Ben Moussa középpályással, 
aki tavaly nyáron érkezett a három-
széki együtteshez, de nem kapott já-
téklehetőséget.

A téli szünetben az 1. Liga nyolca-
dik helyén álló, Leo Grozavu vezette 
Sepsi OSK a Nagyszebeni Hermanns-
tadt vendégeként február 1-jén játsz-
sza idei első tétmérkőzését.

Dan Petrescu 2022 nyaráig 
hosszabbított a CFR-rel

Múlt hét végén biztossá vált, hogy 
nem hagyja el szezon közben vezető-
edzője a bajnoki címvédő Kolozsvári 
CFR-t, pedig Dan Petrescu neve az 
utóbbi időben több külföldi csapat-

nál is szóba jött, konkrét ajánlatot 
azonban nem kapott.

A kolozsvári klub szombaton közöl-
te, hogy a szakvezető, akinek irányí-
tásával a CFR az utóbbi két idényben 
megnyerte a román bajnokságot, illetve 
az előző év második felében elképesztő 
menetelést hajtott végre az európai ku-
pasorozatokban, újabb szerződést írt 
alá az egyesülettel, amely 2022 nyaráig 
érvényes.

„Rendkívül boldogok vagyunk, 
amiért a jelenlegi legjobb román veze-
tőedző folytatja a munkát csapatunk 

kispadján, és reméljük, hogy együtt 
további jelentős sikereket érünk el az 
elkövetkező szezonokban” – fogal-
maznak a klub hivatalos honlapján.

Dan Petrescu a 2017–2018-as bajnoki 
idényre érkezett a Kolozsvári CFR-hez, 
és miután megnyerte a bajnokságot, Kí-
nába szerződött. Tavaly márciusban tért 
vissza a „vasutasok” kispadjára, és a fel-
sőházi rájátszásban megvédte a bajnoki 
címet az együttessel. A jelenlegi szezon-
ban is az élen áll a CFR-rel az 1. Ligában, 
az Európa Ligában pedig csapatával túl-
jutott a csoportküzdelmeken.

A Ferencvárossal is játszanak 
az edzőtáborban

A Kolozsvári CFR négy barátságos 
mérkőzést játszik a spanyolországi 
téli edzőtáborban. Mint arról koráb-
ban már beszámoltunk, a kolozsvári-
ak az egyik felkészülési meccsükön, 
január 25-én az ecuadori Club Sport 
Emelec csapatával találkoznak. Köz-
ben a többi ellenfelük is ismert lett: 
január 20-án az Európa Liga cso-
portkörétől búcsúzó, magyar bajnok 
Ferencvárossal és az orosz CSZKA 
Moszkvával (a két csapat azonos 
csoportban szerepelt a második szá-
mú kupasorozatban), illetve a német 
másodosztályban szereplő Arminia 
Bielefelddel is megmérkőznek.

A CFR idei első hivatalos mérkő-
zését február 2-án játssza, amikor a 
rivális FCSB-t fogadja az 1. Ligában. 
Az igazi próbatétel február 20-án 
következik a kolozsvári együttes-
nek, ekkor ugyancsak hazai pályán 
játszik a spanyol FC Sevillával az 
Európa Liga tizenhatoddöntőjének 
odavágóján.

Edzőváltás történt az 1. Liga 4. he-
lyén álló Universitatea Craiovánál, a 
korábbi román szövetségi kapitány, 
Victor Pițurcă a klub vezetőségével 
közös megegyezéssel szerződést 
bontott, mivel úgy érezte, nem kap 
elegendő támogatást a bajnoki cím 
megszerzése érdekében. Átmeneti-
leg a csapatot az eddigi másodedző, 
Corneliu Papură irányítja.

Máramarosszigeten kosaraznak
A sereghajtó Máramarosszigeti VSK otthonában játszik ma délután 5 
órától a VSK Csíkszereda a román férfi kosárlabda-bajnokság alapszaka-
szának 12. fordulójában. A Tisza-parti gárda és a VSK Csíkszereda is egy-
forma mutatóval áll csoportjuk rangsorának utolsó két helyén, mindkét 
együttes 2 győzelemmel és 11 vereséggel várja a ma délutáni összecsa-
pást. A B csoport első idei fordulójának további mérkőzéseit már hétvégén 
megrendezték. Az eredmények: CSM 2007 Focșani–CSO Voluntari 68:88, 
Galaci CSM–Konstancai ABC 76:64, Medgyesi CSM–CSM Târgu Jiu 99:79.

Shiffrint legyőzték Zágrábban
A női alpesi sízők számára a horvátországi Zágrábban műlesikló futamot 
rendeztek a világkupában. Az év első vetélkedőjén a győzelmet a szlovák 
Petra Vlhová szerezte meg, aki mind a két futamban a leggyorsabb volt, és 
majdnem másfél másodperccel előzte meg a vk-éllovas amerikai Mikaela 
Shiffrint. A többiek legalább három és fél másodperces hátránnyal értek 
célba. Női műlesiklás: 1. Petra Vlhová, 2. Mikaela Shiffrin, 3. Katharina 
Liensberger. Az összetett vk állása: 1. Mikaela Shiffrin 826 pont, 2. Petra 
Vlhová 513, 3. Federica Brignone 451.

• RÖVIDEN 

Elkezdi a felkészülést a Sepsi OSK
Hosszabbított vezetőedzőjével a bajnoki címvédő Kolozsvári CFR
• Véget ért a rövid téli 
szünet, ma már gyülekezőt 
tartanak a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK labdarúgói 
és edzői. Közben a bajnoki 
címvédő és éllovas Kolozs-
vári CFR vezetőedzője, Dan 
Petrescu meghosszabítot-
ta szerződését az együt-
tessel.

A Sepsi OSK Törökországban, a CFR Spanyolországban edzőtáborozik   ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HALMÁGYI  ZSOLT

N agyarányú idegenbeli győze-
lemmel kezdte az új évet a Sep-

siszentgyörgyi Sepsi-SIC női kosár-
labdacsapata, szombaton délután a 
Bukaresti Agronomia otthonában 
gyűjtötte be a bajnoki pontokat.

Nehezebben lendült bele a játékba 
Zoran Mikes vezetőedző együttese, 
amely csak a második negyed végén 
tudott elhúzni az addig jól helytálló 
házigazdáktól. A szünetben 14 pon-
tos volt a Sepsi-SIC előnye, ez pedig 
a folytatásban fokozatosan nőtt. A 
fővárosi csapat már képtelen volt 
lépést tartani a jóval magasabb já-
tékerőt képviselő vendégekkel, akik 
a mérkőzés második részében meg-

szórták ellenfelüket, és végül 39 pon-
tos különbséggel győztek.

A sepsiszentgyörgyiek hibátlan 
mutatóval, tizenkét győzelemmel 
zárták az alapszakaszt a keleti cso-
portban. A bajnokság folytatásában 
a középszakasz A csoportjában tíz 
fordulón át mérkőznek meg ismét a 
Municipal Târgoviștével és a Brassói 
Olimpiával, illetve a nyugati csoport-
ban az első három helyen végzett 
Szatmárnémeti VSK-val, az Aradi 
ICIM-mel és a Kolozsvári U-val.

Az újabb fölényes bajnoki győze-
lem után a Sepsi-SIC számára ennél 
jóval keményebb feladat következik, 
január 9-én, csütörtökön 19 órakor 

az Artego Bydgoszcz otthonában lép 
pályára az Európa Kupa tizenhatod-
döntőjének visszavágóján. A három-
székieknek kilencpontos hátrányt 
kellene ledolgozniuk a továbbjutás-
hoz, a sepsiszentgyörgyi első mérkő-
zésen a lengyelek 70–61-re nyertek.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, ke-
leti csoport, 14. forduló: Bukaresti 
Agronomia–Sepsiszentgyörgyi Sep-
si-SIC 47–86 (15–20, 9–18, 9–21, 14–
27). A Sepsi-SIC pontszerzői: Pasic 16 
(2), Gödri-Părău 12, Mandache 11 (1), 
Givens 10, Vucetic 10, Topzoovic 10, 
Orbán 6, Demeter 5, Butler 4, Căti-
nean 2, Mîrne-Nagy, Kovács. 

H. B. O.

M eglepetésre az élete első Négy-
sáncversenyén indult norvég 

Marius Lindvik nyerte meg a síugrók 
Négysáncversenyének második viada-
lát a németországi Garmisch-Parten-
kirchenben. Lindvik Innsbruckban is 
diadalmaskodott, és az összesítésben 
is feljött a második helyre, a lengyel 
Dawid Kubacki mögé. A címvédő ja-
pán Kobajasi Rjoju még a dobogóról 
is lecsúszott, mivel a német Karl Gei-

ger is megelőzte. Garmisch-Parten-
kirchen: 1. Marius Lindvik (norvég) 
289,8 pont (143,5 és 136 méteres ugrá-
sok), 2. Karl Geiger (német) 285,0 pont 
(132 m; 141,5 m), 3. Dawid Kubacki 
(lengyel) 284,0 pont (137 m; 139,5 m). 
Innsbruck: 1. Marius Lindvik 253,3 
pont (133 méter; 120,5 méter), 2. Dawid 
Kubacki 252,0 pont (133 m; 120,5 m), 
3. Daniel Andre Tande (norvég) 249,3 
pont (126 m; 131 m). A Négysáncverseny 

állása: 1. Dawid Kubacki (lengyel) 830,7 
pont, 2. Marius Lindvik (norvég) 821,6 
pont, 3. Karl Geiger (német) 817,4 pont. 

A ma esti bischofshofeni záró 
verseny előtt Kubacki előnye 9 pont 
Lindvik és 13 Geiger előtt. Az min-
denesetre érdekes helyzet lenne, ha 
egy olyan versenyző hódítaná el a 
Négysáncverseny megnyeréséért já-
ró arany sast, aki egyetlen versenyen 
sem tudott győzni. (D. L.)

Magabiztos sikerrel hangoltak a visszavágóra

Lindvik duplázott a Négysáncversenyen




