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Garbine Muguruza ellen játszik 
Simona Halep ma reggel az 

ausztráliai nyílt teniszbajnokság 
elődöntőjében, miután a legjobb 
nyolc között tegnap hajnalban 6:1, 
6:1-re legyőzte Anette Kontaveitot. 
A korábbi világelső, jelenleg negye-
dikként jegyzett román klasszisnak 
a spanyol ellen várhatóan nehezebb 
feladata lesz, hiszen a keménypálya 
ellenfelének kedvez. Legalábbis az 
eddigi öt egymás elleni mérkőzésük-
ből hármat ezen a felületen nyert 
meg Muguruza, miközben Halep 
salakpályán ünnepelt kétszer. Utol-
jára két évvel ezelőtt a Roland Gar-
roson, amit abban az évben meg is 
nyert. 2016-ban Muguruza is meg-
nyerte a francia Grand Slam-tornát, 
majd 2017-ben Wimbledont nyert. 
Érdekesség, hogy Halep is a Roland 
Garros megnyerése utáni esztendő-
ben, 2019-ben nyerte meg az angliai 

viadalt. Az idei Australian Openen 
Muguruza többek között Elina Svi-
tolinát és Kiki Bertenst búcsúztatta 
meggyőzően, míg a negyeddöntő-
ben Anasztaszia Pavljucsenkova 
ellen nyert 7:5, 6:3-ra. Muguruza 
jelenleg a 32. a világranglistán, de 
hétfőtől tizenkét hellyel előrébb lép. 
Halep is javít, a friss világranglistán 
a második lesz jövő héten. Ashley 
Barty ugyanakkor biztosan megőrzi 
vezető helyét, hiszen Petra Kvitova 
legyőzésével ő is elődöntőbe jutott 
hazai környezetben, és az amerikai 
Sofi a Kenin ellen adogat a fi náléért.

A férfi  mezőnyben ma 10.30 órá-
tól Roger Federer–Novak Djokovic 
rangadó lesz az egyik elődöntő, a 
másik ágon pedig Alexander Zve-
rev találkozik azzal a Dominic Thi-
emmel, aki kiejtette az első helyen 
kiemelt Rafael Nadalt. Ami a női 
párosokat illeti: a magyarországi 
Babos Tímea újfent döntőbe jutott 
Kristina Mladenovic oldalán, így 

pénteken Hsieh Su-wei és Barbora 
Strycová kettőse ellen védhetik meg 
címüket.

A női teniszezőkhöz kapcsolódó 
hír, hogy Románia Fed-kupa-csa-
pata az elmúlt esztendők leggyen-
gébb összeállításában fogadja jövő 
hétvégén Oroszország együttesét 
Kolozsváron. Simona Halep, Irina 
Begu, Sorana Cârstea után Miha-
ela Buzărnescu és Monica Nicu-
lescu is visszaléptek, ezért Florin 
Segărceanu szövetségi kapitány a 
héten Ana Bogdant, Irina Barát, 
Gabriela Rusét, Raluca Olarut és 
Jaqueline Cristiant hívta meg a 
keretbe. Közülük csak Bogdan sze-
repel egyéniben a legjobb száz kö-
zött a világranglistán, de ő is csak 
a 98. helyen áll, miközben Raluca 
Olaru párosban a 48. A kapitány 
csalódásként élte meg, hogy nem 
a lehető legerősebb felállásban 
fognak szerepelni, ugyanakkor sze-
rinte azt is meg kell érteni, hogy 

a tenisz elsősorban egyéni sport, 
ahol a versenyzőknek saját pálya-
futásukat kell szem előtt tartaniuk. 
„Másfelől, most egy olyan generá-
cióváltásnak vagyunk szemtanúi, 
amelyre pár évvel később került 
volna sor, de örülök, hogy kipró-
bálhatjuk a válogatottban a fiatal 
játékosokat”– mondta. Az oroszok 
ellenben a lehető legerősebb felál-
lásban érkeznek majd Kolozsvárra, 
Jekatyerina Alekszandrova, Anasz-
taszia Pavljucsenkova, Veronika 
Kudermetova, Szvetlana Kuznye-
cova a világranglistán a legjobb 60 
között szerepelnek, a 109. helyen 
csak Anna Kalinszkaját jegyzik.

Románia, mint ismeretes, tavaly 
elődöntős volt a Fed-kupában – a 
későbbi győztes franciáktól kapott 
ki a legjobb négy között –, de a meg-
változott versenykiírás miatt selej-
teznie kell az oroszokkal, hogy részt 
vehessen áprilisban a Budapesten 
rendezendő döntő tornán.

Elődöntőbe jutva araszol a világranglistán Simona Halep

 » Halep is 
javít, a friss 
világranglistán 
a második lesz 
jövő héten.

A Sepsi OSK kapusedzővel, 
a Dinamo pedig hátvédekkel 
erősített a Liga 1-es labdarú-
gó-bajnokság hétvégi rajtja 
előtt, de a téli átigazolási idő-
szakban eddig a Viitorulnak 
volt a legnagyobb a bevétele.
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Z árul a téli szünet a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban, a pontvadászat 

hétvégi folytatása előtt pedig a 
csapatok igyekeztek erősíteni a 
kereteiken. Legutóbb a Dinamo 
jelentett be érkezőket, ifj abb Du-
san Uhrin edző keretébe elsősor-
ban védőket igazoltak, köztük a 
Gheorghe Hagi futballakadémián 
nevelkedett, de a Viito rultól rend-
re kölcsönadott Kilyén Szabolcs 
csatlakozott a fővárosiakhoz. A 21 
éves szovátai fi atalemberen kívül 
szabadon igazolható játékosként 
érkezett még tegnap a szlovák 
szélső hátvéd, Kristian Kostrna, 
valamint a 25 éves Lukas Sko-
vajsa. A negyedik érkező Costin 
Lazăr 30 éves öccse, Valentin volt, 
aki jobbközéppályásként játszik. 
A Ștefan cel Mare útiak távozóiról 
már korábban beszámoltunk, így 
például Denis Ciobotariu 150 ezer 
euróért a bajnoki címvédő Kolozs-
vári CFR-hez került, míg Dan Nis-
tort a Craiova igazolta át 260 ezer 
euróért.

A címvédő fellegváriak is több 
játékosukat elengedték, kölcsön 
adták például a Voluntari-nak azt 
az Alex Pașcanut, aki a szezon 
elején a Leicester City-től érke-
zett, de csak négy mérkőzést ját-
szott a CFR mezében. Az U21-es 
válogatott futballistája mellett a 
másodosztályos Kolozsvári U-nak 
adták kölcsön Sebastian Mailatot 
és Andrei Mureșant, Rareș Ispas a 

LEVÁLTOTTA KAPUSEDZŐJÉT A SEPSI OSK LABDARÚGÓCSAPATA A TÉLI SZÜNET LEZÁRÁSA ELŐTT

Folytatásra hangol a Liga 1

Szakmai erősítés. Cornel Cernea (balra) lett a Sepsi OSK kapusedzője

 » A klub a hé-
ten kapusedzőjét 
is lecserélte: 
Emilian Dolha 
helyére tegnap 
a 43 éves Cornel 
Cernea érkezett.

Resicabányához került, miközben 
Cosmin Vâtcával és Andrei Petele-
val szerződést bontottak. Távozott 
Emmanuel Culio és Răzvan Horj 
is, helyükre Alex Chipciu és Ciobo-
tariu érkeztek, bevétele a klubnak 
nem származott a távozókból.

A Medgyesi Gaz Metannak és a 
Viitorulnak ellenben igen. Egya-
ránt 600-600 ezer eurót kerestek 
Darius Olaru, illetve Lyes Houri 
eladásával. Előbbi az FCSB-hez, 
utóbbi a magyar élvonalban szerep-
lő MOL Vidi-hez került. Gheorghe 
Hagi konstancai csapata az Újpest 
számára is adott játékost: Andreas 
Calcant 100 ezer euróért igazolta át 
a budapesti csapat.

A legtöbb Liga 1-es klub viszont 
nem keresett eddig a téli átigazolá-
si idényben, mint ahogyan költeni 
sem költöttek sokat. A Sepsi OSK-

hoz például kölcsönbe érkezett Fü-
löp Loránd a Puskás Akadémiától, 
miközben Daniel Celea, Kovács Ló-
ránt és Anass Achahbar szabadon 
igazolható futballistaként csatla-
koztak Leo Grozavu edző keretéhez. 
Tegnap a 22 éves argentin szélső kö-
zéppályást, Diaz Grassano Tomast 
mutatták be, aki másfél évre szóló 
szerződést írt alá a háromszékiek-
kel. A klub a héten kapusedzőjét is 
lecserélte: Emilian Dolha helyére 
tegnap a 43 éves Cornel Cernea érke-
zett. Ő legutóbb a Hengfeng együt-
tesének hálóőreit készítette fel, de 
dolgozott a Kolozsvári CFR-nél, az 
Argeș FC-nél, a Temesvári Polinál 
és a Giurgiui Astránál is. Kapusként 
legnagyobb sikereit a Steauával érte 
el, amikor 2005 és 2009 között baj-
noki címet ünnepelt és UEFA-ku-
pa-elődöntőt is játszhatott.
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Lejtmenetben a
Csíkszeredai Sportklub

Dunaújvárosban sem tört meg a 
Csíkszeredai Sportklub nyeret-

lenségi sorozata a jégkorong-Erste 
Ligában: az alapszakaszgyőztes 
3-2-re kikapott kedden az Acélbi-
káktól, ezért a felsőházi közép-
szakaszban továbbra sem tudott 
pontot szerezni, így az első helyről 
a negyedikre sorolt vissza. Ve-
reségi sorozata, mint ismeretes, 
a Brassói Corona elleni hazai 
botlással indult, majd a címvédő 
Ferencvárostól kapott ki kétszer. 
„Az alapszakaszt megnyertük, 
de a középszakasz teljesen más – 
mondta Hozó Levente, a Sportklub 
másodedzője, hozzátéve, hogy 
hiányzók és sérültek is vannak 
az együttesben, felépülésük után 
pedig már más eredményekre 
számít. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy nagyobb összpontosításra van 
szükség annak érdekében, hogy 
elkerüljék például a Dunaújváros 
elleni mérkőzésen is tapasztalt 
felesleges kiállításokat.

A Sportklub ma a Debrecen 
vendégeként törheti meg negatív 
sorozatát, miközben a felsőházban 
érdekelt másik erdélyi alakulat, 
a Brassói Corona az Acelbikák le-
győzésével kapaszkodhat vissza az 
összetett második helyére. A tabella 
élén amúgy a címvédő Ferencváros 
11 ponttal áll és eddig három mér-
kőzést játszott le a középszakasz-
ban. Mögötte az Acélbikák szintén 
három lejátszott mérkőzéssel és 
7 ponttal a másodikok, miközben 
a két meccsel 6 pontos Corona 
a harmadik. A Sportklub négy 
mérkőzés után is az alapszakasz 
megnyerésével magával hozott hat 
pontjával maradt. Az ötödik helyen 
a Debrecennek három pontja van, 
két középszakaszbeli mérkőzéséből 
egyet megnyert, egyet pedig elve-
szített. Az alsóházban a Gyergyói 
HK 9 ponttal továbbra is a második, 
de már csak egy pont hátránya 
van azzal a Fehérvári Titánokkal 
szemben, amely egyel több mecs-
cset játszott le a középszakaszban. 
A hargitai piros-fehérek pénteken, 
hazai pályán fogadják a Titánokat. 
(Krónika)




