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Kedvezett a Román Kupa 
negyeddöntőjének tegnapi 
sorsolása a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK élvonalbeli 
labdarúgócsapatának, amely 
a mezőny egyedüli Liga 2-es 
tagját, a Ploiești-i Petrolult 
húzta. A márciusi szakasz 
slágermeccsét Szebenben 
játsszák, ahol a Hermannstadt 
az FCSB-t fogadja.

 » KRÓNIKA

A Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarú-
gócsapata húzta ellenfél-

ként a mezőny egyedüli másodosz-
tályos tagját, a Ploiești-i Petrolult 
a Román Kupa negyeddöntőjére. 

A HÁROMSZÉKIEK A PETROLULT, A SZEBENIEK AZ FCSB-T HÚZTÁK A ROMÁN KUPÁBAN

A Sepsi OSK pártjára állt Fortuna
Gyengébben rangsorolt együttes-
ként a prahovai gárda lesz a házi-
gazda a márciusi összecsapásban. 
A még talpon maradt többi alaku-
lat közül a Liga 1 élmezőnyének 
két tagja elkerülte egymást, így az 
FCSB a Hermannstadthoz utazik, a 
Craiova pedig a Iași vendége lesz. 
A negyedik összecsapáson a Dina-
mo találkozik idegenben a Clinceni 
együttesével. A továbbjutás, mint is-
meretes, egyetlen találkozón dől el, 
a Craiovaiak sportigazgatója, Ovi-
diu Costeșin pedig úgy véli, hogy az 
övék lesz a legkiegyensúlyozottabb 
csata. „Kaphattunk volna könnyebb 
ellenfelet is, de rosszabb is lehetett 
volna. Mi azért az FCSB-vel szeret-
tünk volna találkozni, mert a legerő-
sebb ellenfél a mezőnyben és hazai 
pályán rendezhettük volna. Köny-
nyebb a Ion Oblemenco stadionban 
játszani ellenük, mint egy döntőt 

a bukaresti Național Arénában” – 
ecsetelte. Rosszabb lehetőségnek a 
Sepsi OSK-t tartotta volna, nem titok 
ugyanis, hogy a háromszékiek hosz-
szúra tervezik útjukat a Román Ku-
pában. Erre törekszik a Hermanns-
tadt is, amelynek 2018-ban, még 
másodosztályos együttesként sike-
rült a negyeddöntőben kiejtenie az 
FCSB-t. A szebeniek akkor a döntőig 
meneteltek.

A március 3–5-ig rendezendő ku-
pameccsek azonban még a bajnok-
ság alapszakaszában lépnek pályára 
az élvonalbeli csapatok. A Dinamo 
vasárnap 2-1-re kikapott a 24. fordu-
lóban a sereghajtó Voluntari ottho-
nában és emiatt a Sepsi OSK mögött 
maradt az összetettben. A Craiova 
viszont 2-1-re megnyerte idegenbeli 
rangadóját a Viitorul ellen. A teg-
napi mérkőzéseket lapzártánk után 
rendezték.

 » Gyengéb-
ben rangsorolt 
együttesként a 
prahovai gárda 
lesz a házigazda 
a márciusi össze-
csapáskor.

 » RÖVIDEN

Csoportelső a Siófok
A címvédő Siófok női kézilabdacsa-
pata házigazdaként 34-22-re legyőz-
te vasárnap a romániai élvonalban 
érdekelt Disznód együttesét az EHF 
Kupa csoportkörének utolsó fordu-
lójában, és ezáltal a B csoport első 
helyéről jutott tovább a negyed-
döntőbe. A Disznód nulla ponttal, 
sereghajtóként zárt, miközben a 
második helyről a horvát Podravka 
Vegeta várhatja a negyeddöntők 
mai sorsolását. A második számú 
európai klubtorna C csoportjában 
érdekelt Beszterce viszont talpon 
maradt a romániai gárdák közül, az 
Odense mögött a második helyen 
zárt, megelőzve az Érd együttesét. 
Továbbjutott még a Thüringer, a 
Kastamonu Belediyesi, a Hernind-
Ikast és a Lada, a Debrecen szá-
mára viszont véget ért a sorozat. A 
férfi ak EHF-kupájának csoportköre 
még csak most kezdődött, romá-
niai csapat viszont nem szerepel. 
Magyarországot a Tatabánya 
képviseli a D négyesben. A romá-
niai férfi  csapatok közül viszont a 
Tordai Potaissa és a Bukaresti CSM 
is versenyben vannak a Challenge 
Kupában, ahol a nyolcaddöntők 
első mérkőzésén előbbi 36-33-ra 
nyert a Bern vendégeként, míg 
utóbbi az Alingsas otthonában 
győzött 29-28-ra. A visszavágókat 
most hétvégén rendezik.
 
Körvonalazódik
az ötkarikás futballtorna
Már csak két szabad hely maradt 
a nyári olimpiai játékok férfi  
labdarúgótornájára. Ezek március 
végén találnak gazdára közép- és 
észak-amerikai együttesek között, 
akik csatlakoznak ahhoz a me-
zőnyhöz, ahová Románia U21-es 
válogatottja tavaly az Európa-baj-
nokságról váltott jegyet. Mellettük, 
mint ismeretes, Franciaország, 
Németország és Spanyolország 
jutott ki, Japán házigazdaként lép 
majd pályára, de Új-Zéland, Egyip-
tom, Elefántcsontpart, Dél-Afrika, 
Ausztrália, Szaúd-Arábia, Korea, 
Brazília és Argentína együttesei is 
részt vesznek majd.
 
Teljes a női kosárlabdázók
olimpiai mezőnye
Négy európai válogatott, a szerb, a 
francia, a belga és a spanyol jutott 
ki a tokiói olimpia 12 csapatos női 
kosárlabdatornájára, melynek négy 
kvalifi kációs tornán alakult ki a 
teljes mezőnye. Az MTI kiemeli, 
hogy Japán rendezőként, míg az 
Egyesült Államok világbajnokként 
már korábban biztosította rész-
vételét, de a múlt héten rendezett 
selejtezőkön ők is részt vettek, de 
csoportjaikból a legjobb három 
helyett csak a legjobb két együttes 
szerezhetett kvótát. A legnagyobb 
meglepetést Brazília kiesése 
jelentette, a dél-amerikai ország 
válogatottja ugyanis 1992 óta mind-
egyik olimpián jelen volt, de most 
utolsó lett a franciaországi tornán. 
Onnan a házigazdák mellett Auszt-
rália és Puerto Rico váltott jegyet a 
tokiói seregszemlére, de Kanada, 
Korea és Nigéria is csatlakoztak a 
mezőnyhöz. Az olimpián három 
négyes csoportban kezdik majd 
meg a küzdelmet a válogatottak. 
A játékok sorsolását március 21-én 
tartják Tokióban.

 » KRÓNIKA

Többszöri módosítás után Thai-
föld női kézilabda-válogatottjá-

val lett teljes a Romániát is sorai-
ban tudó olimpiai selejtezőcsoport 
mezőnye – jelentette be tegnap a 
sportági világszervezet. Eredetileg, 
mint ismeretes, Észak-Korea képvi-
selte volna Ázsiát ebben a Norvé-
giában pályára lépő négyesben, de 
visszalépett. A helyére Kazahsztánt 
sorolták a kvartettbe, de miután 
Kína a koronavírus járvány miatt 
lemondta európai utazását, a kaza-
hokat az ő helyükre „küldték” a ma-
gyarországi csoportba. A másodjára 
is üresen maradt norvégiai helyet 

 » DOBOS LÁSZLÓ

Magyarország férfi  jégkorong-válo-
gatottja továbbjutott a nottingha-

mi olimpiai selejtezőtornáról, miután 
a vasárnap esti zárómérkőzésen 4–1-
re legyőzte a házigazda brit csapatot. 
Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány 
együttese a pekingi téli ötkarikás já-
tékok utolsó, augusztus végi kvalifi -
kációs körébe került, ahol 12 együttes 
szerepel majd három kvartettben, de 
csak a csoportgyőztesek váltanak je-
gyet a 2022-es seregszemlére. A ma-
gyar válogatott a házigazda lettekkel, 
a franciákkal és az olaszokkal mérkő-
zik majd meg Rigában. A magyar férfi  
jégkorong-válogatott eddig háromszor 
szerepelt ötkarikás játékokon: 1928-
ban, 1936-ban és legutóbb 1964-ben.

A most véget ért selejtezőszakaszt 
veretlenül zárták, az viszont érdekes, 
hogy miközben a briteket és az ész-
teket is magabiztosan legyőzték, Ro-
mánia ellen csak a hosszabbítás után 
nyertek 3-2-re. Ebben a négyesben ját-
szott ugyanis a kék-sárga-piros csapat 
is, de számára a vasárnapi zárómérkő-
zés már nem jelentett tétet a britektől 
és a magyaroktól elszenvedett veresé-

előbb Hongkongnak ajánlották fel, 
de az a térségében áldozatokat sze-
dő koronavírus miatt elutasította a 
meghívást és így jutottak el ahhoz 
a thai csapathoz, amelyik az ázsiai 
selejtezőn sorozatos vereségek után 
Dél-Korea, Kína, Észak-Korea, Ka-
zahsztán és Hongkong mögött zárt.

A március 20–22-i olimpiai selej-
tezőről, mint ismeretes, a csopor-
tok első két helyezettje vált jegyet a 
nyári játékokra. Románia a thaiföldi 
együttes mellett még a házigazda 
Norvégia és Montenegró legjobb-
jaival mérkőzik majd meg. Mind-
eközben Magyarország együttese 
Oroszország, Szerbia és Kazahsztán 
legjobbjait fogadja.

Az ismeretes, hogy Románia és 
Magyarország női válogatottjai is új 
szövetségi kapitánnyal vágnak neki 
a tavaszi kihívásnak. Utóbbi a Győri 
ETO-t edző Danyi Gábor és a Ferenc-
várost edző Elek Gábor szakvezetők 
mellé egy szakmai tanácsadót is ki-
nevezett a napokban, a világklasszis 
játékos Görbicz Anita személyében. 
A keret amúgy ma fejezi be buda-
pesti összetartását, a selejtezőkre 
készülő csapatban pedig természe-
tesen számítanak arra a ferencvárosi 
balszélső Schatzl Nadine-ra is, akit 
tegnap a 2019-es esztendő legjobb 
női játékosává választott a magyar 
sportági szövetségi. A legjobb férfi  
játékos Bánhidi Bence lett.

gek miatt. Az észtek ellen 7-3-ra nyer-
tek, de 4 ponttal a harmadik helyen 
zártak a négyesben. Magyarország 8, 
Nagy-Britannia 6, Észtország pedig 0 
ponttal végzett.

A selejtezők augusztusi fordulójában 
különben Szlovákia házigazdaként fo-
gadja majd a fehérorosz, az osztrák és 
a lengyel csapatot, míg Norvégiában 

Dánia, Dél-Korea és Szlovénia legjobb-
jai küzdenek az olimpiai részvételért. 
Kína házigazdaként alanyi jogon lesz 
részvevő, de a világ nyolc legerősebb 
együttese, azaz Kanada, Oroszország, 
Finnország, Svédország, Csehország, 
az Egyesült Államok, Németország és 
Svájc válogatottjai is már kvalifi káltak 
az ötkarikás játékokra.

Thaifölddel lett teljes a románok csoportja

Magyarország nyerte a nottinghami selejtezőt

 » A másodjára 
is üresen ma-
radt norvégiai 
helyet előbb 
Hongkongnak 
ajánlották fel, de 
az a térségében 
áldozatokat sze-
dő koronavírus 
miatt elutasítot-
ta a meghívást.

 » A most véget 
ért selejtezősza-
kaszt veretlenül 
zárták.
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Befagyasztották. Magyarország nem engedte házigazdáit érvényesülni az olimpiai selejtezőben




