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Győzelemmel tért vissza a 
Liga 1 téli szünetéről a címvé-
dő Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labarúgócsapata: az alapsza-
kasz 23. fordulójában 1-0-ra 
nyerte az FCSB ellen rangadót. 
Az összetettben listavezető 
fellegváriak edzője szerint 
vitathatatlanul megérdemelték 
a három pontot.

 » V. NY. R.

A Kolozsvári CFR élvonalbe-
li labdarúgócsapata nyerte 
meg a Liga 1-es bajnokság 

alapszakaszának vasárnapi ranga-
dóját, amikor 1-0-ra legyőzte hazai 
pályán az FCSB-t. A három pontot 
érő találatot Paulo Vinicius szerez-
te a 78. percben, nem sokkal azu-
tán, hogy – Nedelcu hibája miatt 
– Planicot kiállították a vendégek 
védelméből. Ezt a piroslapos bün-
tetést a bukarestiek közül többen 
is bírálták, köztük Florinel Coman, 
aki szerint nehezen boldogulnak 
olyan erőre építő csapattal, mint 
a CFR, Kovács István játékvezető 
pedig igazságtalanul állította ki 
az utolsó védőként szabálytalan-
kodó Planicot. A 21 éves támadót 
viszont nyilatkozatáért „leszidta” a 
klubtulajdonos George Becali, aki a 
vereségük okát kizárólag saját csa-
pata játékában látja. „Gyermekek 
játszottak férfi ak ellen. Leszidtam 
Comant, amiért a játékvezetőt bí-
rálta. Hát amiatt a piros lap miatt 
kaptak ki? A CFR 4-0-ra kellett vol-
na nyerjen! Mi az, hogy a CFR nem 
játszik? Hát volt 3-4 tiszta helyze-
tük. Ez labdarúgás, nem cirkusz. Ki 

A KINCSES VÁROS LABDARÚGÓCSAPATA AZ FCSB ELLENI SIKERÉVEL NÖVELTE ELŐNYÉT A LIGA 1-BEN

Rangadót nyert a Kolozsvári CFR

Vitathatatlan siker. „Legyűrte” fővárosi riválisát a Kolozsvári CFR

vagy te Coman? Egy Neymar? Majd 
ha ti is férfi ak lesztek, akkor nyerni 
fogtok, de most gyermekek vagytok” 
– nyilatkozta a DigiSportnak Becali, 
hozzátéve, hogy tulajdonosként min-
dig védi játékosait, de a valóságot 
nem tagadhatja. „Nem nyerhetsz, 
ha még kapura lövésed sincs. Nem 
nyerhetsz, ha az összes párharcot 
elveszíted” – jelentette ki. Szerinte 
Bogdan Vintilă edző hibázott a keret 
összeállításakor, de mivel ismerte a 
szakember elképzelését, ezért önma-
gát is felelősnek tartja a vereségért. 
A piperai üzletembert bosszantotta, 
hogy csapatának nem voltak kapura 
lövési kísérletei. „A CFR játszhatott 
volna kapus nélkül is” – ismerte el. 
Becali amúgy dicsérte Dan Petrescut, 
aki szerinte valódi edző, aki meg-
nyerte a meccset a kolozsváriaknak.

Azt a fellegváriak mestere is meg-
jegyezte, hogy ellenfelüknek nem 
voltak helyzeteik, ilyen körülmények 
között pedig „kínosnak” tartja, hogy 
a játékosok a játékvezetésről beszél-
tek. „Megérdemelten győztünk, sen-
ki nem mondhat semmit” – jelen-
tette ki Dan Petrescu. Győzelmével 
a Kolozsvári CFR az alapszakasz 23. 
fordulója után 47 ponttal áll az ösz-
szetett élén, mögötte a Craiovának 
és a három pont levonással büntetett 
Astrának is 40 pontja van. Az FCSB 
39 ponttal maradt, de van egy ko-
rábbról elmaradt mérkőzése.

Vasárnap nyert a Târgoviștéi Chin-
dia vendégeként 1-0-ra a Botoșani, 
miközben a téli szünet utáni első 
forduló utolsó összecsapását tegnapi 
lapzártánk után játszotta Iași-ban a 
Viitorul.
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 » „Megérde-
melten győztünk, 
senki nem mond-
hat semmit” – 
jelentette ki Dan 
Petrescu.

 » RÖVIDEN

Bravúrgyőzelem futsalban
Románia teremlabdarúgó-váloga-
tottja nagy meglepetésre 3–1-re le-
győzte vasárnap késő este Kazahsz-
tánt a csehországi Brnóban zajló 
világbajnoki selejtező elitkörének 
első fordulójában. A romániai 
válogatott rendkívül értékes győ-
zelmet szerzett a csoportban favorit 
riválissal szemben, és nagy lépest 
tett a litvániai világbajnokságra 
való kijutásra. Románia tegnap 
lapzárta után a házigazda Csehor-
szággal játszott, szerdán 16 órakor 
pedig Szlovéniával találkozik. A 
csoport győztese kijut a vébére, míg 
a második helyezett pótselejtezőt 
játszik Horvátországgal.
 
Három érem Novák Ede mérlege
Egy ezüst- és két bronzéremmel 
zárt a csíkszeredai Novák Károly 
Eduárd a Kanadában megrendezett 
parakerékpáros pálya-világbaj-
nokságot. A csíkszeredai sportem-
ber a zárónapon negyedik lett a 
scratch versenyszámban (egyéni 
futam meghatározott távon, ahol 
a helyezéseket az utolsó sprint és 
a lekörözések száma dönti el), és 
ezzel az összetett (omnium) ver-
senyben bronzérmet érdemelt ki. 
Az omnium versenyszám végered-
ménye az 1 km-es időfutam, a 200 
m-es sprintpróba, a 4 km-es egyéni 
üldözőverseny és a scratch alapján 
alakul ki. Novák előtte, mint 
ismeretes, az 1 km-es időfutam-
ban bronzérmes lett, a 4000 m-es 
üldözőversenyben pedig a dobogó 
második fokára állhatott fel.
 
Kansasbe került az 54. Super Bowl
A Kansas City Chiefs nyerte meg 
a profi  amerikaifutball-liga (NFL) 
nagydöntőjét, az 54. Super Bowlt. 
A hétfő hajnalban, Miamiban ren-
dezett összecsapáson az Amerikai 
Főcsoport (AFC) bajnoka 31-20-ra 
győzte le a Nemzeti Főcsoport 
(NFC) legjobbját, a San Francisco 
49ers együttesét. A Kansas City 
története második bajnoki címét 
szerezte, 1970 után, azaz ötven év 
elteltével ért újra a csúcsra.
 
Kína helyett Kazahsztán
Kína helyett Kazahsztán szerepel a 
március 20. és 22. között Győrben 
megrendezendő női kézilabda 
olimpiai selejtezőtornán a ma-
gyar, az orosz és a szerb válogatott 
mellett – tudta meg az M4 Sport 
az olimpiai selejtező marketing 
jogtulajdonosától, a Lagardere 
Sportstól. Az esemény médiajogait 
is birtokló vállalat jelezte, hogy 
a koronavírus-járvány miatt nem 
utazik Európába a kínai válogatott. 
Kazahsztán korábban beugróként 
Észak-Korea helyére került a Ro-
mániát is soraiban tudó norvégiai 
selejtezőcsoportba.

INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » DOBOS LÁSZLÓ

A Gyergyói Hoki Klub továbbra is 
veretlen az Erste Liga középsza-

kaszában, és a Budapesti Hokiklub 
ellen elért vasárnap esti sikere bebiz-
tosította számára a legjobb nyolc közé 
kerülést. A vasárnap esti összecsapá-
son már a legelső pillanattól maguk-
hoz ragadták a kezdeményezést a 
gyergyóiak, stabil védekezésből gyor-
san tudtak átváltani támadásra és 
zavart keltettek Kiss kapujánál. A ma-

 » KRÓNIKA

Nulla ponttal érkezett a csoportkör-
ből a Râmniu Vâlcea, de a Savehof 

ellen aratott 23-17 arányú vasárnapi 
győzelme után már négy pontja van 
a román bajnokságnak a női kézilab-
da-Bajnokok Ligája középdöntőjében. 
A 2. csoportban eddig veretlen együt-
tes az összetettben megelőzte a két-két 
ponttal maradt Savehof és a Krim Mer-
gator gárdáját és előrelépett a negye-
dik helyre. Előtte az élen változatlanul 

gyarországiak megpróbáltak felzár-
kózni, de a GYHK végül 5–2-re nyert, 
és zsinórban ötödik meccsén aratott 
sikert. Malcolm Cameron, a hargitai 
piros-fehérek vezetőedzője értéke-
lésekor nem volt maradéktalanul 
elégedett, a pontok begyűjtésével ér-
telemszerűen elégedett volt. „Imád-
tam az első harmadunkat, utáltam 
a másodikat, olyanok voltunk, mint 
Jekyll és Hyde. Az ellenfél kispadja 
rövid volt, a játékosai fáradtak, nyer-
hettünk volna öttel-hattal is, ha úgy 

játszottunk volna végig, ahogy az ele-
jén, csak elkezdtünk lazsálni, csalni 
a játékot. Viszont utána magunkhoz 
tértünk, ez pedig a jó csapat ismérve” 
– fogalmazott.

A Debreceni EAC a Csíkszeredai 
Sportklub után a Brassói Coronát is 
legyőzte – 5-4-re –, és ezzel előrelé-
pett a felsőház harmadik helyére, de a 
rájátszásra a felsőház összes tagja to-
vábbjut, így már biztosan mindhárom 
romániai együttes pályára lép majd a 
kieséses szakaszban.

a címvédő Győri ETO áll, amelynek 11 
pontja van. Ugyanennyi ponttal máso-
dik a Bret Bretagne is, miközben a Bu-
ducnost 6 ponttal a harmadik.

Arról már beszámoltunk, hogy hét-
végén a Bukaresti CSM is megünne-
pelte első győzelmét az 1. középdön-
tős csoportban, ahol épp a listavezető 
Metz ellen nyert. Ennek következté-
ben előrelépett az ötödik helyre, maga 
mögött tartva a Team Esbjergtól va-
sárnap 29-27 arányú vereséget szen-
vedett Ferencvárost. A Metz és az Esb-

jerg 8-8 pontnál tartanak, mögöttük a 
Rostov Don 7, a Vipers Kristiansand 
pedig 5 ponttal állnak a CSM előtt. A 
forduló egyik legjobbjának választott 
Cristina Neagu szerint számukra már 
minden mérkőzés felér egy fi náléval, 
ugyanakkor úgy érzi, hogy képesek 
arra, hogy megállíthatatlanok legye-
nek. A bukarestiek ezt szombaton a 
Vipers vendégeiként bizonyíthatják, 
miközben a Fradi a Rosztovot fogad-
ja, a Győr pedig aznap a Râmnicu 
Vâlceába érkezik.

A gyergyóiak bejutottak az Erste Liga rájátszásába

Felfelé araszol a Vâlcea, sereghajtó a Fradi

 » Már bizto-
san mindhárom 
romániai együt-
tes pályára lép 
majd a kieséses 
szakaszban.

 » Cristina 
Neagu szerint 
számukra már 
minden mérkő-
zés felér egy 
fi náléval.




