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Az elmúlt szezonban elődön-
tős Románia nélkül rendezik 
meg idén a női tenisz-Fed-ku-
pa döntő tornáját. Az új kiírás 
szerint szervezendő sereg-
szemlére Oroszország jutott ki 
a kolozsvári párharcból.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A z oroszok elleni tartalékos 
felállás a várakozásoknak 
megfelelően megpecsételte 

Románia női teniszválogatottjának 
sorsát a Fed-kupában: lemarad 
a Budapesten rendezendő döntő 
tornáról. A sportág hazai legjobb-
jait nélkülöző csapattól már az 
is elismerésre méltó eredmény, 
hogy 3-2-re kapott ki a kolozsvári 
párharcban, a továbbjutást pedig 
csak a páros meccs döntötte el. 
Simona Halep, Irina Begu, Sora-
na Cârstea és Monica Niculescu 
távolmaradása miatt az együttes 
legjobbjaként rangsorolt Ana Bog-
dan ugyanis megnyerte egyéni 
viadalát pénteken, és bár másnap 
kikapott, a Gabriela Ruse helyett 
szombaton „beugró” Jaquelin Cris-
tian kiegyenlítette az összesítettet. 
Mindketten Veronika Kudermetova 
ellen nyertek, miközben Ekaterina 
Alexandrovát senki sem tudta fe-
lülmúlni. Cristian párosban is pá-
lyára lépett, ami meglepetést jelen-
tett, főleg hogy annak a Rusének az 
oldalán játszott, aki Florin Segăr-
ceanu szövetségi kapitány  szerint 
nem érezte jól magát, és azért nem 
vállalta aznap az egyéni meccset. 
Mindeközben a keret legjobban 
rangsorolt tagja párosban, Raluca 
Olaru nem szerepelt – enyhe sérü-
lés miatt nem volt száz százalékos 
állapotban. Az összecsapást végül 
6:3, 6:2-re nyerte az Ana Blinkova 
és Ana Kalinskaia alkotta duó, így 
Oroszország utazhat az áprilisi bu-
dapesti döntő tornára.

A Fed-kupát ugyanis idén már a 
Davis-kupához hasonló kiírás sze-
rint rendezik, azaz az eddigi kiesé-

AZ ELMÚLT SZEZON ELŐDÖNTŐSE LEMARAD A FED-KUPA BUDAPESTI DÖNTŐ TORNÁJÁRÓL

„Kiadogatták” Romániát

Búcsú. A romániai duó alulmaradt a továbbjutásért folytatott harc sorsdöntő meccsén 

ses rendszer helyett egy helyszínre 
„gyűjtik” a legjobbakat, hogy ott 
előbb csoportokba sorsolva kezd-
jék a viadalt a fi náléig. Románia női 
csapata viszont hiába játszott elő-
döntőt az előző idényben, mert csak 
a döntősöknek – és a házigazda Ma-
gyarországnak – jár automatikusan 
a hely a tornán, a világcsoport többi 
tagja selejtezőn válthatott jegyet. 
Ezt bukták el most hétvégén Ana 
Bogdanék, és így a budapesti sze-
replés helyett áprilisban osztályozót 
kell majd játszaniuk a világcsoport-
ban való bennmaradásért. Mellet-
tük még Hollandia, Japán, Brazília, 
Kanada, Kazahsztán és Lettország 
lép majd pályára, miközben az 
Egyesült Államok, Spanyolország, 
Svájc, Fehéroroszország, Belgium, 
Németország és Szlovákia megnyer-
ték a hétvégi párharcukat a döntős 
részvételért.

A kolozsvári csata után egyéb-
ként Segărceanu elismerte, hogy 
bár természetesen reménykedett a 
továbbjutásban, annak esetleges 
megvalósulását csodának tartotta 
volna. Már azzal is elégedettnek 
mutatkozott, hogy a csapat újoncai 
nem roppantak meg a tehertől és 
sikerült szorossá tenni a mérkőzést. 
„Számomra ennek a találkozónak a 
vége kielégítő, még akkor is ha nem 
nyertünk. Három teljesen új játékos 
érkezett a csapatba, közülük ketten 
pályára is léptek és szerintem na-
gyon hasznos volt számukra ez a 
tapasztalat. Fiatalok, 21 évesek, ők 
jelentik a válogatott jövőjét” – fűzte 
hozzá a szövetségi kapitány. Hozzá-
tette, azt még nem tudja, hogy az 
áprilisi osztályozóra kiket hív meg 
a keretbe, de a világcsoportban való 
bennmaradást azért célként tűzik ki 
a folytatásra.
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 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Végig mezőnyfölényben játszott 
és a hajrában szerzett találattal 

teljesen megérdemelten begyűjtötte 
a három pontot a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK az élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság alapszakaszának 24. 
fordulójában, amikor is tegnap 1-0-ra
legyőzte a Iași-i Polit. Ez volt a há-
romszéki együttes történetének szá-
zadik összecsapása a Liga 1-ben, en-
nek megünnepléseként pedig közel 
telt ház előtt léptek pályára a felek a 
szemerjai stadionban.

A légkör eleinte viszont kissé fe-
szült volt, amihez a játékvezető is 
hozzájárult a döntéseivel. De a jóval 
kezdeményezőbb Sepsi OSK egy-
más után alakította ki helyzeteit és 
bár sok ziccer kimaradt, a hajrában 

megtört a gólcsend: egy gyorsan vé-
gigvitt támadás végén Fülöp Loránd 
lövése még kijött a kapusról, de a 
labda Pavol Safranko elé került, aki 
közelről a hálóba lőtt. Az ünneplést 
némiképp beárnyékolta, hogy a stadi-
on közelében ismeretlenek festékszó-
róval fújták fel a falra román nyelven, 
hogy Kapd be, Magyarország! (Muie 
Ungaria), Kapd be, Sepsi OSK! (Muie 
Sepsi OSK) és Menjetek el! (Plecați) 
feliratokat, valamivel odébb a Gye-
rünk, FCSB! (Hai FCSB), a 2017-ig 
Steaua néven ismert bukaresti lab-
darúgóklubot biztató felirat is meg-
jelenik. Erre szombaton, a Sepsi OSK 
szurkolóinak Facebook-oldalán hívták 
fel a fi gyelmet, a rendőrség pedig hi-
vatalból eljárást indított a xenofób fel-
iratok miatt, uszítás és diszkrimináció 
gyanújával vizsgálódnak.

A Sepsi OSK-nak amúgy jelenleg 
32 pontja van az összetettben, az 
FCSB pedig 42 pontról és az össze-
tett második helyéről várja a ma este 
20 órakor kezdődő, Clinceni elleni 
hazai összecsapását. A listavezető 
Kolozsvári CFR-t azonban még nem 
érheti be, mert bár a fellegváriak 
gól nélküli döntetlenre botlottak 
szombaton a Medgyes vendégeként, 
48 pontjuk elegendő az elsőségük 
megőrzéséhez. A forduló meglepe-
tését az Astra–Târgoviștei Chindia 
összecsapás szolgáltatta, mivel azt 
az újonc vendégek nyerték 2-1-re a 
felsőházi rájátszásra pályázó giur-
giuiakkal szemben. Lapzártán után 
Voluntari–Dinamo és Viitorul–
Craiova találkozók voltak, ma pedig 
17.30 órától Botoșani–Hermannstadt 
mérkőzés lesz. 

Győzelemmel jubilált a Sepsi OSK a Liga 1-ben

 » A budapesti 
szereplés helyett 
áprilisban osztá-
lyozót kell majd 
játszaniuk a 
világcsoportban 
való bennmara-
dásért.

 » A Sepsi OSK-
nak amúgy jelen-
leg 32 pontja van 
az összetettben, 
az FCSB pedig 
42 pontról és az 
összetett máso-
dik helyéről várja 
a ma este 20 
órakor kezdődő 
Clinceni elleni 
hazai összecsa-
pását.

 » RÖVIDEN

A Győri ETO és a Bukaresti CSM
is begyűjtötték a pontokat
A címvédő Győri ETO női kézilab-
dacsapata szakította meg a román 
bajnok középdöntős veretlenségét 
a Bajnok Ligája 2. csoportjában, 
amikor hétvégén 29-20 arányban 
legyőzte idegenben a Râmnicu 
Vâlceát. Ebben a hatosban a 
magyar együttes 13 ponttal áll az 
élen hét forduló után, miközben 
a vâlceaiak 4 ponttal maradtak. 
Az első csoportban eközben a 
Bukaresti CSM egy parádés hajrá 
után 25-23-ra nyert a Vipers Kris-
tiansand vendégeként, ezért hét 
ponttal a negyedik helyre lépett 
elő. A Ferencváros sereghajtó ma-
radt, mivel hazai pályán 35-31-re 
kikapott a Rosztov-Dontól.
 
Romániai aranyérem 
páros bobban
A téli ifj úsági olimpián aratott si-
kert követően most újabb romániai 
utánpótlásegység volt eredményes 
páros bobban, a Mihai Țentea és 
Ciprian Daróczi alkotta duó arany-
érmes lett az U23-as korosztályos 
világbajnokságon. A két fi atal 
korábban ezüst és bronzéremig 
jutottak a korosztályos világbaj-
nokságon, a kontinensviadalt 
viszont tavaly megnyerték, idén 
pedig ezüstérmesek voltak.
 
„Elfújta a szél” a 
futballmérkőzéseket Európában
Hollandiában négy, Belgiumban 
három, Angliában és Németor-
szágban pedig egy-egy bajnoki 
labdarúgó-mérkőzést halasztottak 
el tegnap az Észak-Európában tom-
boló téli vihar miatt. Az előrejelzé-
sek miatt a Manchester City Wast 
Ham elleni összecsapását törölték, 
de a 26. fordulóból szombaton még 
lejátszottak három összecsapást.
 
Megtört a francia cselgáncsbajnok
tíz éve tartó veretlensége
Tíz év után vereséget szenvedett 
Teddy Riner, a franciák nehézsú-
lyú cselgáncsozója. A kétszeres 
olimpiai és tízszeres világbajnok 
sztárt a japán Kageura Kokoro 
győzte le vasárnap a párizsi Grand 
Slam-versenyen. Az MTI beszá-
molója alapján a 30 éves Riner 
az előcsatározások során előbb a 
magyar Sipőcz Richárdot, aztán az 
osztrák Stephan Hegyit verte, és a 
16 között találkozott ázsiai riváli-
sával. A négyperces alapidő nem 
hozott értékelhető akciót, majd az 
aranypontig tartó hosszabbításban 
a 24 éves Kageura – aki ezüstérmes 
lett tavaly a budapesti GP-n – egy 
belső combdobást megkontrázva 
földre vitte a 204 centis, 136 kilós 
közönségkedvencet, és vazaarival 
nyert. Riner előzőleg 2010-ben ka-
pott ki a japán Dajki Kamikavától, 
azóta sorozatban 154 mérkőzésen 
vonult le győztesen a tatamiról.
 
Megdőlt a rúdugrás világcsúcsa
Az Európa-bajnoki aranyérmes 
Mondo Duplantis 6,17 méterrel vi-
lágcsúcsot ért el férfi  rúdugrásban 
a toruni fedettpályás atlétikai via-
dalon. A világbajnoki ezüstérmes 
svéd versenyző a francia Renaud 
Lavillenie 2014-es rekordját javítot-
ta meg egy centiméterrel. A 20 éves 
Duplantis második kísérletére vitte 
át a 6,17 métert.




