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Döntetlennel végződött a 
Sepsi OSK élvonalbeli lab-
darúgócsapatának szebeni 
kiszállása, ezért az Astrát 
legyőző Dinamo megelőzte 
a Liga 1 összetettjében a 
háromszékieket. A Kovászna 
megyeieknek Leo Grozavu 
edző szerint már nem érde-
mes a felsőházi rájátszásról 
álmozniuk, bár matematikai 
esélyük továbbra is maradt a 
legjobb hat közé jutni.

 » V. NY. R.

H iába vezetett kétszer is a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK él-
vonalbeli labdarúgócsapata 

Szebenben a Hermannstadt ellen, 
a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság téli szünete utáni első tét-
meccsén 2-2 lett a végeredmény. 
Az alapszakasz 23. fordulójába 
számító összecsapáson kihagyott 
helyzetek miatt bosszankodott a 
háromszékieket edző Leo Groza-
vu, hozzátéve ugyanakkor, hogy 
tanítványai helytállására nem le-
het panasza. „Inkább értük vagyok 
mérges, mert az alapján, ahogyan 
játszottak, nyerhettek volna” – je-
gyezte meg.

Azt a szebeniek kispadjára a szü-
netben visszatért Vasile Miriuță is 
elismerte, hogy a szünetig a vendé-
gek uralták a játékot. „Lehetett vol-
na 2-0 is a javukra. 3-5-2-es felállás-
ban kezdtem, de változtattam, mert 
ellenkező esetben az első félidőt a 
Sepsi OSK nyerte volna 3-0-ra” – 
mondta a vezetőedző. A szakember 
úgy érzi, hogy közönségük nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a szünet 
után egyenlíteni tudtak, a biztatá-
suk „tolta őket előre”.

A pontmentéssel a Hermann-
stadt 24-re növelte az összetettjét 

DÖNTETLENRE MENTETTE A SEPSI OSK ELLENI MÉRKŐZÉSÉT A HERMANNSTADT

Erdélyi pontosztozkodás Szebenben

Fej fej mellett. Kétszer egyenlítettek a szebeniek a Sepsi OSK ellen

és öt pont választja el attól a Sepsi 
OSK-tól, amelyiket megelőzte a ta-
bellán a Dinamo. A bukaresti „pi-
ros-fehérek” ugyanis 2-0-ra győzni 
tudtak otthon a Giurgiui Astra el-
len, amelyik így a dobogó máso-
dik fokáról is lecsúszott. A Craiova 
előzte meg, amelyik 3-1-re nyert a 
vendég Medgyesi Gaz Metan el-
len. A két utolsó helyezett össze-
csapásán a sereghajtó Voluntari 
2-1-re nyert a Clinceni otthonában. 
A CFR–FCSB rangadó lapzártánk 
után kezdődött, ma pedig Iași–Vii-
torul találkozó lesz 20 órától.

Három fordulóval az alapszakasz 
vége előtt amúgy a Dinamónak is 
maradt még esélye feljutni a felsőhá-
zi rájátszásba, a klub pénzügyi prob-
lémáin pedig szurkolói segítenek, 
akik hétvégén jelentették be, hogy 
felvásárolták a klub részvényeinek 
tíz százalékát és így 400 ezer lejes 
kölcsönt biztosítottak a játékosok és 
a szakmai stáb novemberi bérének a 
törlesztésére.

A Sepsi OSK-nál nincsenek pénz-
ügyi problémák és szintén maradt 
matematikai esélye a felsőházi rá-
játszásba jutni, de Grozavu szerint 
ez annyira minimális, hogy nem 
éri meg arról álmodozniuk. Ezért is 
törekedtek arra az átigazolásaikkal, 
hogy olyan fi atalokat hozzanak, 
amelyek jövőt jelenthetnek a csapat 
számára. „Először is olyanokat, akik 
közelebb állnak hozzánk, Romá-
niához és persze Szentgyörgyhöz. 
Az ilyen futballistákkal szeretnénk 
népszerűsíteni a labdarúgást, nem 
pedig az olyanokkal, akik csak fel-
veszik a fi zetésüket és nem tesznek 
semmit érte a pályán. A légiósoknak 
kiemelkedőnek kellene lenniük Ro-
mániában, ne azért jöjjenek a Liga 
1-be, hogy tisztességtelen versenyt 
teremtsenek” – nyilatkozott Leo 
Grozavu. A háromszékiek legköze-
lebb a Iași, majd a Botoșani, végül 
pedig az Astra együtteseivel játsza-
nak az alapszakasz hátralévő fordu-
lóiban.
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 » KRÓNIKA

Bár a Brassói Corona jégkorong-
csapata majdnem megszorongat-

ta szombaton a pesterzsébeti jégcsar-
nokban a Ferencvárost, a címvédő 
magyarországi együttes végül szétlö-
véssel, 3-2-re megnyerte hazai mérkő-
zését, és így veretlen maradt az Ers te 
Liga felsőházi középszakaszában. 
Újabb sikerének köszönhetően már 
13 ponttal áll az élen a 10 ponttal má-
sodik Dunaújvárosi Acélbikák előtt, 
miközben az alapszakaszgyőztes 
Csíkszeredai Sportklub a Debreceni 
EAC vendégeként elszenvedett újabb 
veresége miatt továbbra is nyeretlen 
és hat ponttal maradva visszacsú-
szott az utolsó helyre. A tabellán har-
madik barcasági gárda lapzártánk 
után lépett pályára a hajdú-bihariak 
vendégeként.

Az Erste Ligában mától szünet kö-
vetkezik a válogatottak olimpiai se-

lejtezőtornája miatt, ahol a Notting-
hamben rendezendő viadal során 
február 8-án Magyarország–Romá-
nia összecsapás is lesz a Nagy-Bri-
tanniával és Észtországgal teljes 
mezőnyben. Az Erste Liga felsőhá-
zában február 12-én korcsolyáznak 
ki ismét a jégre, Acélbikák–Ferenc-
város és Brassói Corona–Sportklub 
párosítás szerint.

Az alsóházban érdekelt Gyergyói 
HK lapzártánk után a Budapesti Ho-
kiklubot fogadta, és akkor már élen 
állt az összetettben, hiszen pénteken 
4-2-re legyőzte otthon legfőbb riváli-
sát, a Fehérvári Titánokat.

Az Erste Ligában egyébként a hét-
végén már nem fogtak kezet egymás-
sal az érintett felek, a torna szervezői 
ugyanis az infl uenzaszezon okozta 
egészségügyi kockázatok csökken-
tésének céljával a középszakasz vé-
géig felfüggesztette ezt az üdvözlési 
formát.

Brassó elleni szétlövéssel maradt veretlen a Fradi

 » A pont-
mentéssel a 
Hermannstadt 
24-re növelte az 
összetettjét és 
öt pont választja 
el attól a Sepsi 
OSK-tól, amelyi-
ket megelőzte 
a tabellán a 
Dinamo.

 » Az alapsza-
kasz-győztes 
Csíkszeredai 
Sportklub 
továbbra is 
nyeretlen a kö-
zépszakaszban, 
ahol hat ponttal 
maradva visz-
szacsúszott az 
összetett utolsó 
helyére.

 » RÖVIDEN

Legyőzte a listavezetőt
a Bukaresti CSM
A listavezető Metz ellen aratott 
32-27 arányú tegnapi sikerével tört 
meg a Bukaresti CSM nyeretlensége 
a női kézilabda-Bajnokok Ligája 
középdöntőjében, ahol eddig 
három ponttal sereghajtó volt az 
1-es csoportban. Most 5 pontja van, 
miközben a Metz 8 ponttal maradt 
az élen. A Team Esbjerg–Ferenc-
város összecsapás lapzártánk után 
fejeződött be. A 2-es csoportban a 
Győri ETO 26-24-re legyőzte otthon 
a Buducnostot, ezért 11 ponttal 
megerősítette listavezető helyét az 
összetettben. A hatos másik két 
összecsapását lapzártánk után 
rendezték.
 
Kenin egyéniben, Babos
párosban nyert Grand Slamet
Sofi a Kenin nyerte meg az idei 
ausztrál nyílt teniszbajnokság női 
egyéni tornáját, miután a döntőben 
4:6, 6:2, 6:2-re legyőzte Garbine 
Muguruzát. A 21 éves amerikai 
sportoló pályafutása első Grand 
Slam-serlegét emelhette magasba, a 
fi náléban való részvételért a világel-
ső Ashley Bartyt győzte le. Simona 
Halepet, mint ismeretes, Muguruza 
búcsúztatta a legjobb négy között. 
A női párosok mezőnyében a ma-
gyarországi Babos Tímea a francia 
Kristina Mladenovic után 2018 után 
másodjára nyerte meg az melbour-
ne-i seregszemlét. Férfi  egyéniben 
tegnap a 32 éves szerb Novak 
Djokovic nyerte a döntőt, miután 
6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re legyőzte az 
osztrák Dominic Thiemet. Djokovic 
pályafutása 17. Grand Slam-serlegét 
emelhette magasba, az Australian 
Openen pedig nyolcadik alkalom-
mal lett a legjobb.
 
Fiatal erősítés a csíkiaknak
A másodosztályos labdarúgó-baj-
nokságban szereplő FK Csíksze-
redánál folytatja pályafutását a 
20 éves, nagyszalontai születésű, 
román, magyar és szudáni állam-
polgársággal rendelkező Yasin 
Hamed. A fi atal középpályás a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-tól 
érkezett kölcsönben. Pályafutását a 
Nagyszalontai Liberty csapatában 
kezdte, majd a Marosvásárhelyi 
ASA, a Târgu Jiu-i Pandurii és a Ko-
lozsvári CFR következett, legutóbb 
a Sepsi OSK keretének volt tagja. 
Tavaly ősszel az Afrikai Nemzetek 
Kupájának selejtezőjében a szudá-
ni válogatottban is bemutatkozott. 
Hamed már csatlakozott a Cipru-
son edzőtáborozó csíkiakhoz, és 
pályára is lépett a pénteken 1-1-es 
döntetlenre végződött barátságos 
összecsapáson a belgrádi FK Čuka-
rički ellen.
 
Pontokat rabolt a Fradi
Változatlanul a Ferencváros 
élvonalbeli labdarúgócsapata 
vezeti a magyarországi élvonalbeli 
bajnokság összetettjét, miután a 
hétvégi 18. fordulóban 2-1-re nyert 
a Kisvárda vendégeként. Ugyanek-
kor a Honvéd 2-1-re kikapott ott-
hon a Mezőkövesdtől és az Újpest 
is alulmaradt 1-0-ra hazai környe-
zetben a Fehérvártól. A DVTK és a 
Paks ellenben otthon tartották a 
három pontot, miközben Puskás 
Akadémia–Debrecen összecsapás 
gól nélküli döntetlennel zárult.

Elstartoltak a hölgyek

Több hónapos késéssel ugyan, 
de elkezdődött a romániai női 
jégkorongbajnokság. A pontva-
dászatban idén is három csapat 
vesz részt, két székelyföldi és 
egy bukaresti. Az első mérkőzést 
szombaton rendezték a Vákár
Lajos Műjégpályán, ahol a há-
zigazda Csíkszeredai Sportklub 
4-1-re legyőzte a Gyergyószent-
miklósi Fox SK-t. A bajnokság 
jövő szombaton és vasárnap 
szintén Csíkszeredában folyta-
tódik, amikor a Bukaresti Triumf 
a csíkiakkal és a gyergyóiakkal 
is találkozik. Nagy Béla, a csíki 
együttes edzője elmondta, az új 
bajnokságban a tervek szerint 
mindenki hat-hat mérkőzést 
játszik. (D. L.)




