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Megszakadt a Sepsi SIC
veretlensége
A szezonban először kapott ki a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC női 
kosárlabdacsapata a hazai élvo-
nalbeli bajnokságban. A címvédő 
háromszéki csapatot legfőbb rivá-
lisa, a Szatmárnémeti VSK győzte 
le kedd este hazai pályán 69:65-re. 
A partiumiak sikere ugyanakkor 
nem változtatott az összetett 
állásán, hiszen ott továbbra is a 
Sepsi SIC vezet, amelynek 21 pontja 
van. A Szatmárnémeti 19 ponttal a 
második, miközben az Aradnak 18 
pontja van a harmadik helyen.
 
Marĳ a Sarapova visszavonult
Bejelentette visszavonulását Ma-
rija Sarapova. Az ötszörös Grand 
Slam-győztes, korábbi világelső 
orosz teniszező 32 évesen int bú-
csút a versenysportnak. Sarapovát, 
mint ismeretes, 2016 januárjában 
doppingvétség miatt 15 hónapra 
eltiltották, visszatérése után pedig 
már nem tudott csúcsformába len-
dülni. Egyetlen tornát nyert azóta, 
a Grand Slam-viadalokon pedig 
2018-ban a negyeddöntőig jutott. 
Karrierje során viszont több mint 
38 millió dollárt keresett pénzdíjak-
ból, ezzel harmadik az örökranglis-
tán az amerikai testvérpár, Serena 
és Venus Williams mögött.
 
Pontokat hullajtott a Rapid
Csak gól nélküli döntetlent ért el 
kedd este a Rapid labdarúgócsa-
pata a vendég Turris-Oltul ellen 
a másodosztályos bajnokság 22. 
fordulójában. Ez volt a téli szünet 
utáni első tétmeccse a feljutásra 
pályázó bukaresti együttesnek, 
amely 36 ponttal maradt az UTA 
által vezetett összetett harmadik 
helyén.
 
Botlott a Barcelona
Csak 1-1-es döntetlent ért el kedd 
este a Barcelona labdarúgócsapata 
a Nápoly vendégeként a Bajnokok 
Ligája-nyolcaddöntők első össze-
csapásán. Ugyanakkor a Chelsea 
3-0-ra kikapott hazai pályán a 
Bayern Münchentől. 

Péterek csatája. Péter Zsolt a Gyergyót, Péter Balázs pedig a Corona csapatát erősíti

Megszakították olaszországi 
edzőtáborukat a romániai 
válogatott sportolók, akiket 
a koronavírus-járvány miatt, 
elővigyázatosságból hazahoz-
tak. A fertőzés terjedése miatt 
tovább bővült az elhalasztott 
sportesemények száma, és 
biztonságos helyszínt keresnek 
a nemzetközi viadalok meg-
rendezéséhez.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

H azahozták, illetve hazahívták 
az Olaszországban edzőtábo-
rozó romániai sportolókat. 

Elsőként a kajak-kenusok, majd 
az evezősök repültek haza, bár azt 

ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL HAZAHOZTÁK AZ OLASZORSZÁGBAN EDZŐTÁBOROZÓ ROMÁNIAI SPORTOLÓKAT

Felborította a sportterveket a járvány

 » Attól tartot-
tak, hogy ha a 
járvány megféke-
zése érdekében 
Olaszország 
teljes területét 
karantén alá 
vonják, akkor 
később már nem 
fognak tudni 
hazautazni.

mind a sportminiszter, mind a sport-
ági szövetségek illetékesei hangsú-
lyozták: nem tartózkodtak a korona-
vírus-járvány gócpontjában, hanem 
elővigyázatosságból szakították meg 
külföldi felkészülésüket. „Megvizs-
gálták őket, és nincs ok, amiért ka-
ranténban kellene tartani őket” – 
mondta a sportminiszter Ionuț Stroe, 
miután a hazai sportszakszervezet 
az edzőközpontokban dolgozó sze-
mélyzet egészsége miatt aggódva 
közleményben nehezményezte, hogy 
nem kellő odafi gyeléssel kezelik a 
helyzetet. Az evezősök hazai sport-
szövetségének főtitkára, Sandu Pop 
ugyanakkor szintén hangsúlyozta, 
hogy küldöttségük tagjai közül senki 
sem fertőződött meg és nem is tar-
tózkodtak olyan környezetben, ahol 
a veszélyes vírus megjelent. Attól 

tartottak viszont, hogy ha a járvány 
megfékezése érdekében Olaszország 
teljes területét karantén alá vonják, 
akkor később már nem fognak tud-
ni hazautazni. Kedd este tért vissza 
Olaszországból Románia ökölvívó-vá-
logatottja is, amelynek tagjai közül 
Robert Jitaru is megerősítette, hogy 
felkészülésük zökkenőmentes folyta-
tása érdekében tértek haza. „Biztosak 
akartunk lenni abban, hogy minden 
rendben lesz. De Olaszországban 
nincs pánikhangulat, minden nyu-
godt. Itthon nagyobbnak tűnik az 
ijedtség, mint ott” – jegyezte meg.

A halálos áldozatokkal is járó kínai 
koronavírus-járvány terjedése egyre 
több sporteseményre van hatással. 
Mint már beszámoltunk róla, az ázsi-
ai versenyek közül eddig már többet 
elhalasztottak, vagy új helyszínt ke-

resnek a számukra. Az asztaliteni-
szezők csapat-világbajnokságát már 
elnapolták, és tegnap azt is bejelen-
tették, hogy a március 13–15-ei rövid 
pályás gyorskorcsolya-világbajnok-
ságot nem Szöulban rendezik meg. 
A járvány terjedése miatt immár az 
olaszországi tornáknak is új hely-
színt keresnek, vagy – mint az a mai 
Internazionale–Ludogorec labdarú-
gó-Európa-liga-összecsapás kapcsán 
történt –, nézők nélkül rendezik azo-
kat. Tegnap jelentették be azt is, hogy 
a női vízilabdázók olimpiai selejtező-
tornáját nem fogják március 8–15-én 
Triesztben megrendezni, a női alpesi 
sízők világkupájának La Thuilébe 
tervezett futamait viszont az eredeti 
tervek szerint megrendezik, de kor-
látozott számú néző kísérheti azokat 
fi gyelemmel.

 » DOBOS LÁSZLÓ

K iegyenlítette az állást a Gyergyói 
HK a Brassói Corona vendégeként 

a jégkorong-Erste Liga negyeddöntő-
jében, így jelenleg a sorozatban érde-
kelt mindhárom romániai csapat 1-1-es 
összesítettről várja a harmadik mér-
kőzést. Ismert ugyanis, hogy koráb-
ban a Csíkszeredai Sportklub távozott 
Debrecenből egy győzelemmel és egy 
vereséggel, miközben a barcaságiak 
3-2-re megnyerték hétfő esti összecsa-
pásukat a hargitai piros-fehérekkel 

 » JÓZSA CSONGOR

U tolsóként a tavalyi kiírást megnye-
rő Dunărea Călărași biztosította 

be helyét a teremlabdarúgó-Román 
Kupa négyes döntőjébe. A címvédő-
nek alaposan meg kellett izzadnia a 
Temesvári Informatica otthonában, 
a bánságiak ugyanis a második fé-
lidő elején még 3-1-re vezettek, onnan 
fordított 5-3-ra a Duna-parti együttes. 
Ezt megelőzően három erdélyi klub 
vette sikerrel a negyeddöntőt: a Csík-
szeredai Imperal Wet, a Dévai Auto-
bergamo és a Futsal Klub Székely-
udvarhely. A versenykiírás szerint 

szemben. Az egyenlítést kedd este je-
gyezték, amikor is a vendég gyergyói-
ak épp 3-2-re, hosszabbításban nyer-
ve vágtak vissza. Edzőjük, Malcolm 
Cameron szerint tisztában vannak az 
erősségeikkel, és bár az emberelőnyös 
játék nem tartozik azok közé, ezúttal 
mégis működött. „Ha sok büntetést 
kapunk, az sem szokott jót tenni ne-
künk, ezen a témán még keményen 
kell dolgoznunk. Mindenesetre kelle-
mesen meglepődtem, hogy a hosszab-
bításban kaptunk egy emberelőnyt, 
belőttük, és megnyertük a meccset” 

– mondta a gyergyóaik szakvezetője. 
Dave MacQueen, brassóiak mestere 
rámutatott arra, hogy nem volt elég 
idejük arra, hogy az új stratégiájukat 
felépítsék, ugyanakkor prioritást élvez 
az emberelőnyös játékra való felkészü-
lés. „Még nem vagyunk elég szervezet-
tek, nem tartunk ott, ahol tartanunk 
kell. A harmadik játékrészben jobban 
játszottunk, de a hosszabbításban ka-
pott kiállítás elintézett bennünket” – 
vélekedett.

Érdekesen alakul eközben a Ferenc-
város–Fehérvári Titánok párharc is, 
hiszen miután az alsóházból negyed-
döntőbe jutott fehérváriak hétfő este 
még hosszabbításban 2-1-re nyertek 
a címvédő vendégeként, az kedd este 
már 8-1-re leiskolázta ellenfelét, hogy 
így 1-1-es összesítettről folytassák a 
küzdelmet. 

Az egyik fél negyedik győzelméig 
tartó csaták között ma Sportklub–
Debrecen összecsapás lesz, majd pén-
teken másodszorra is Csíkszeredában 
találkozik a hargitai kék-fehér együttes 
és hajdú-bihari „kihívója”. A Brassó–
Gyergyó csata pénteken és szombaton 
a hargitaiak otthonában folytatódik, 
de ugyanakkor vendégeskedik majd a 
Fradi is Székesfehérváron. A negyedik 
párharc lapzártánk után Újpesten foly-
tatódott, ahol az UTE 2-0-s előnyben 
fogadta a Dunaújvárosi Acélbikákat.

a Román Kupa négyes döntőjét már-
cius 14–17. között rendezik meg, a 
kluboknak egy hetük van arra, hogy 
benyújtsák a torna megszervezésére 
vonatkozó kérésüket. 

Mint megtudtuk, az FK Székelyud-
varhely ezt megteszi. „Egy kisebb 
sikerként könyveljük el, hogy elju-
tottunk az elődöntőig. Igazából az 
ölünkbe hullhat a házigazdai sze-
repkör, hiszen Călărași-on tavaly volt 
a torna, így ők nem rendezhetnek, a 
dévaiak úgy nyilatkoztak, hogy nem 
céljuk megrendezni a négyes döntőt, 
Csíkszeredában pedig most újítják 
fel a sportcsarnokot, addig nem lesz 

kész a sportlétesítmény. Letesszük a 
szükséges dokumentációt, nagy az 
esély, hogy Székelyudvarhely lesz a 
házigazda” – mondta Jakab Zoltán, 
az FK elnöke.

A szakszövetség március 2-áig várja 
a szervezési szándék jelzését, ezt kö-
vetően hirdeti ki, hogy hol lesz az idei 
Román Kupa négyes döntőjének hely-
színe, illetve készíti el az elődöntő 
sorsolását. Legutóbb 2015-ben volt a 
fi nal four az udvarhelyi sportcsarnok-
ban. Azt követően sorrendben Déva, 
Temesvár, Csíkszereda és Călărași lát-
ta vendégül a teremlabdarúgó-kupa 
legjobbjait.

Kiegyenlített a Gyergyói HK Brassóban

Kupadöntőt rendezne az FK Székelyudvarhely

 » „Kellemesen 
meglepődtem, 
hogy a hosszab-
bításban kaptunk 
egy emberelőnyt, 
belőttük, és 
megnyertük 
a meccset” – 
mondta Malcolm 
Cameron, a gyer-
gyóiak szakveze-
tője.

 » „Nagy az 
esélye annak, 
hogy Széke-
lyudvarhely lesz 
a házigazda” 
– mondta Jakab 
Zoltán, az FK 
elnöke.




