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Érvényesült a papírforma
az Erste Ligában
Az esélyesebbnek tartott Ferenc-
város és a Csíkszeredai Sportklub 
jégkorongcsapatai is 2-0-s előnyből 
várják az elődöntők harmadik 
összecsapásait, miután a hétfői 
találkozón is győzelmet arattak 
hazai pályán. A címvédő budapesti 
együttes az Újpestet múlta felül 3-1-
re, miközben a Sportklub hargitai 
riválisát, a Gyergyói HK-t múlta 
felül ugyancsak 3-1-re. Legközelebb 
csütörtökön és pénteken találkoz-
nak a felek az egyik fél negyedik 
győzelméig tartó sorozatban. 
A gyergyói mérkőzésekre, mint 
ismeretes, csak 900 néző mehet 
be a sportrendezvények romániai 
korlátozása miatt.
 
„Elverték” Romániát
a magyarországi hölgyek
Románia női labdarúgó-válogatott-
ja 1-1-es döntetlennel zárult első 
félidő után 7-1-re kapott ki tegnap 
Magyarország együttesétől egy 
a törökországi edzőtábor során 
rendezett barátságos mérkőzésén. 
A felkészülés során Mirel Albon 
szövetségi kapitány együttese 
korábban 4-1-re legyőzte Hongkong 
csapatát, és 1-1-es döntetlenre 
mérkőzött Fehéroroszországgal. 
Legközelebb áprilisban Horvátor-
szággal mérkőznek meg idegen-
ben a 2021-es Európa-bajnokság 
csoportselejtezőjében.
 
Magyarországgal találkozhatnak
a romániai kézisek
Magyarország férfi  kézilabda-vá-
logatottjával játszhat júniusban 
Románia együttese a 2021-es világ-
bajnoki részvételért, amennyiben 
áprilisban továbbjut a Bosznia-Her-
cegovina elleni párharcából. Rareș 
Fortuneanu szövetségi kapitány 
szerint képesek túljutni az első 
akadályon, a piros-fehér-zöldek 
elleni találkozón viszont már 
nem fognak esélyesnek számíta-
ni. „Elkerültük Svédországot és 
Franciaországot, de Magyarország 
nagyon erős, és remek formát 
mutatott az Európa-bajnokságon” 
– mondta a szakember. A magyaro-
kat edző Gulyás István ugyancsak 
fontosnak tartja, hogy ne vegyék 
félvállról a párharcot, függetlenül 
attól, hogy a bosnyákok vagy a ro-
mánok lesznek az ellenfeleik. „Az 
áprilisi előselejtezőben a bosnyák 
válogatott tűnik esélyesebbnek 
a továbbjutásra. Bár pontot nem 
szerzett az Eb-n Bosznia-Hercego-
vina, de Norvégia és Portugália 
ellen is szoros találkozót játszott, 
így tisztességesen fel kell készülni 
ellene, vagy adott esetben Ro-
mánia ellen, hogy ott lehessünk 
az egyiptomi vb-n” – idézte a 
szakembert a magyar sportszö-
vetség hivatalos honlapja. A nyári 
selejtezőben még Svájc–Izland, 
Izrael/Lettország–Portugália, Svéd-
ország–Törökország/Oroszország, 
Csehország–Montenegró, Szlové-
nia–Szerbia, Macedónia–Fran-
ciaország, Ukrajna–Németország, 
Lengyelország/Litvánia–Fehéro-
roszország és Ausztria–Hollandia 
párharcok lesznek. Spanyolország, 
Horvátország, Norvégia és Dánia 
már biztos részvevői a 2021. január 
14. és 31. között rendezendő egyip-
tomi seregszemlének.

Pontosztozkodással zárult 
a Kolozsvári CFR medgyesi 
kiszállása a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság felsőházi 
rájátszásában. A találkozón a 
fellegváriakat edző Dan Petres-
cu okozott felháborodást egy 
korai cseréjével.
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G ól nélküli döntetlennel zárta 
hétfő este medgyesi kiszállá-
sát a Kolozsvári CFR élvonal-

beli labdarúgócsapata a felsőházi 
rájátszás második fordulójában, a 
fellegváriakat edző Dan Petrescu 
pedig szkeptikussá vált a további 
esélyeiket illetően. A szakember 
már korábban fi gyelmeztetett arra, 
hogy a Liga 1 versenykiírásával való 

KEVESEBB MINT EGY PERCET TÖLTHETETT A PÁLYÁN A KOLOZSVÁRI CSAPAT FIATAL JÁTÉKOSA

CFR: „aljas cserével” döntetlen

Pontosztozkodás. Medgyesen nem csak a szurkolók, hanem a gólok elől is lezárták a kapukat

 » „Igen, aljas 
voltam, mert 
lecseréltem egy 
fi atal játékost, és 
ezzel megtörtem 
az önbizalmát. 
De ezt kellett 
tennem” – mond-
ta Dan Petrescu.

elégedetlenségének következetesen 
hangot ad majd minden egyes saj-
tótájékoztatóján, és bár ezúttal nem 
beszélt arról, hogy igazságtalannak 
tartja a döntetlent, megfogalmazása 
szerint „túl sok minden történik”, 
ezért kitart azon véleménye mellett, 
hogy nem fogják tudni megvédeni a 
címüket. „Szerencsénk sincs” – tet-
te hozzá bosszankodva, amiért nem 
tudták feltörni a Gaz Metan védel-
mét. Petrescu ugyanakkor kisebb 
botrányt is okozott ezen a mérkőzé-
sen, amikor a 24. másodpercben le-
cserélte Alin Ficát, hogy Alexandru 
Păunt küldje a helyére. Előbbi pá-
lyafutása során először volt kezdő, a 
klub saját neveltje, de a 18 éves fi atal 
csak az U21-es szabály miatt került 
a kezdők közé. „Ez a szabály aljassá 
tesz. Igen, aljas voltam, mert lecse-
réltem egy fi atal játékost, és ezzel 
megtörtem az önbizalmát. De ezt kel-

lett tennem, játékosokra van szük-
ségem, és miközben rengeteg kiváló 
futballistánk van, ők a lelátókon ül-
nek. Ezért is döntöttem így, hogy ne 
veszítsek időt. De nem tetszik nekem 
sem, amit tettem. Természetesen be-
széltem vele is, de hiába, nem tesz jót 
a labdarúgásnak, ahogyan kezdett a 
Liga 1-ben” – fogalmazott Petrescu, 
megjegyezve, hogy bár tehetséges 
futballista az ifj ú Fica, fontos tétmér-
kőzésekhez még érnie kell.

A CFR a playoff  második fordulója 
után 30 ponttal áll az összetett élén, 
mögötte FCSB (26 pont), Craiova (26), 
Astra (24), Botoșani (24) és Medgyes 
(23) a sorrend. Az alsóházban a Vo-
luntari–Hermannstadt találkozó 1-1-
re végződött, ezért a tabellán Viitorul 
(24), Sepsi OSK (19), Hermannstadt 
(17), Dinamo (17), Iași (15), Clinceni 
(14), Târgoviște (14) és Voluntari (12) 
a sorrend.
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Egyre bővül a koronavírus-járvány 
miatt zárt kapuk mögött rendezett 

sportesemények száma, bajnoki lab-
darúgó-mérkőzésekre immár Spanyol-
országban sem mehetnek be a nézők, 
a hónap egyik kiemelkedő rendezvé-
nyén, a tokiói olimpia görögországi 
lánggyújtó ünnepségén pedig szintén 
nem fogadnak majd civileket csütör-
tökön – száz meghívott és akkreditált 
vendégeken kívül. Olaszország két 
hétre fel is függesztette élvonalbeli 
bajnokságát, problémát ugyanakkor 
a mérkőzések pótlása jelenthet, hi-
szen nyáron Európa-bajnokság lesz, 
amely miatt május elején az összes él-
vonalbeli pontvadászatnak be kellene 
fejeződnie. A kontinentális labdarú-
gó-szövetség (UEFA), mint ismeretes, 
már felállított egy bizottságot annak 
érdekében, hogy a pótlásokban se-
gédkezzen. Ugyanakkor a szervezet 
arról is döntött, hogy a Bajnokok Ligá-
ja-nyolcaddöntők mai Paris Saint-Ger-
main–Borussia Dortmund összecsa-
pását rendezik nézők nélkül, de az 
Európa Liga-nyolcaddöntők csütörtöki 
Internationale–Getafe és Olympiak-
osz–Wolverhampton találkozóit is zárt 
kapuk mögött játsszák majd. Utóbbi 
két mérkőzés sorsa különben még vál-
tozhat, hiszen amellett, hogy az olasz 

kormány felfüggesztette a sportesemé-
nyeket, a görög együttes elnöke, Evan-
gelos Marinakis épp tegnap jelentette 
be közösségi oldalán, hogy megfertő-
ződött a COVID-19-cel, de betartotta az 
orvosok előírását, ezért jól érzi magát. 
Nem lesznek nézők a jövő heti Barce-
lona–Nápoly BL-összecsapáson sem, 
ami a katalán sportsajtó szerint több 
millió eurós bevételkiesést jelent majd 
a házigazdáknak.

Romániában, mint ismeretes, va-
sárnap tiltották be az ezer főnél na-
gyobb tömegrendezvényeket, a hazai 
futballszövetség (FRF) pedig zárt ka-
puk mögött rendezteti a bajnoki mér-
kőzéseket. Tegnap további rendeletet 
hozott az FRF a vírus megfékezése 
érdekében, így ezentúl elővigyázatos-
ságból elmarad majd a csapatok és bí-
rók közötti kézfogás, a kluboktól pedig 
azt kérték, hogy az öltözőket minden 
meccs és edzés előtt és után fertőtle-
nítsék, és tartózkodjanak a szurkolók-
kal történő interakcióktól.

Mindeközben Mirel Rădoi, a fel-
nőtt válogatott szövetségi kapitány a 
tegnap bő keretet hirdetett a külföldi 
csapatokban szereplő játékosok neve-
ivel, a 26 fős listán pedig többek között 
az az olaszországi Perugiában játszó 
Romario Benzar is szerepel, amely a 
járvány miatt nemcsak mérkőzéseket 
nem játszhat most, hanem még az 

edzéseiket is felfüggesztették. Romá-
nia Izland elleni, idegenbeli találko-
zójának győztese, mint ismeretes, a 
bolgár–magyar meccs továbbjutójával 
játszik majd az Eb-részvételért. Bulgá-
riában szintén nézők nélkül rendezik 
a sporteseményeket, az ország szö-
vetségének illetékesei pedig hétfő este 
értesítette a magyarországi felet arról, 
hogy amennyiben az egészségügyi mi-
nisztérium nem vonja vissza az intéz-
kedést, úgy a március 26-ai selejtezőt 
zárt kapuk mögött játsszák lesz. A ma-
gyarországi sporteseményeken alkal-
mazandó protokollról ma dönthetnek.

Romániában egyébként tegnap az 
atlétikai szövetség a hónap végéig 
beszüntette a versenyek szervezését, 
miközben a vívók megmérettetéseit 
április 19. utánra halasztották. A ha-
zai kosárlabda-szövetség is meghozta 
azt az egységes döntést, amely szerint 
nézők nélkül szervezik a bajnoki mér-
kőzéseket, a korosztályos összecsapá-
sokat pedig mind a futballszövetség, 
mind a kézilabda-szövetség felfüg-
gesztette. A vizes sportokat tömörítő 
nemzetközi sportszervezet, a FINA is 
számításba vette, hogy három hónap-
ra felfüggeszti az összes hozzá tartozó 
találkozót, ugyanakkor a férfi ak Rot-
terdamban esedékes márciusi olimpi-
ai selejtezőtornáját az eredeti tervek-
nek megfelelően rendeznék meg.

Tovább tizedeli a sporteseményeket a koronavírus

 » Romániában 
tegnap az atlé-
tikai szövetség 
a hónap végéig 
beszüntette a 
versenyek szer-
vezését, miköz-
ben a vívók meg-
mérettetéseit 
április 19. utánra 
halasztották.




