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13.30 Magyar sikerek az olimpiákról, London 2012 (M4 Sport)
19.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Fehérvár–Mezőkövesd (M4 Sport)
19.30 Labdarúgás, Bundesliga: Dortmund–Bayern 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Erzgebirge–Darmstadt 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Wiesbaden–Sandhausen (Digi Sport 3)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Fürth–Osnabrück (Telekom Sport 3)
19.30 Labdarúgás, 2. Bundesliga: Regensburg–Nürnberg (Telekom Sport 4)
21.00 Labdarúgás, cseh bajnokság: Mlada Boleslav–Slavia Prága (Look Sport)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Leverkusen–Wolfsburg 
          (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Bremen–Mönchengladbach 
          (Digi Sport 3, Telekom Sport 2, Look Sport 3)
21.30 Labdarúgás, Bundesliga: Frankfurt–Freiburg 
          (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)
22.00 Labdarúgás, Magyar Kupa: Honvéd–MTK Budapest (M4 Sport)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A lengyelek szurkolók előtt folytatnák
Zbigniew Boniek, a Lengyel Labdarúgó-szövetség (PZPN) elnöke arra 
kérte Mateusz Morawiecki miniszterelnököt, engedélyezze, hogy 
a szezon folytatásában szurkolók is lehessenek a stadionokban. 
A március 9. óta szünetelő Ekstraklasa pénteken folytatódik, de a 
kormány korábbi döntése értelmében a mérkőzéseket – a korona-
vírus-járvány miatt – zárt kapuk mögött rendezik. A Juventus és az 
AS Roma korábbi kiváló középpályása hangsúlyozta: nem tömeges 
eseményekben gondolkozik, mérkőzésenként legfeljebb 999 ember 
lehetne a lelátókon. Hozzátette, ez a megoldás biztonságos lenne, ha 
mindenki betartaná a szabályokat. A lengyel élvonalban 26 forduló 
után a Legia Varsó nyolc ponttal vezet Vida Kristopher csapata, a 
címvédő Piast Gliwice előtt.

• RÖVIDEN 

A román férfi  kézilabda-bajnok-
ság címvédője, a Bukaresti 

Dinamo közösségi oldalán jelentet-
te be: sikerült megszereznie Szász 
András aláírását. A 26 éves beál-
lónak nem lesz idegen a bukaresti 
légkör a 2018–2019-es szezonban 
aranyérmet nyert a Dinamóval, és 
a Bajnokok Ligájában is szerepelt az 
együttessel. Szász a Székelyudvar-
helyi KC-nál nevelkedett, mely klub-
bal 2015-ben Challenge Kupát nyert. 
Ezt követően játszott a Bukaresti 
CSM-nél, magára öltötte a román vá-

logatott mezét, a legutóbbi szezont 
pedig a magyarországi Grundfos 
Tatabányánál töltötte. A vargyasi 
születésű kézilabdázó ismét a BL-
ben játszhat, amennyiben a Dinamo 
szabadkártyát kap az európai szak-
szövetségtől, hogy szerepelhessen 
a legrangosabb kupakiírásban. A 
bukaresti klub a hétvégén még be-
jelentett egy érkezőt: visszatér a 
csapathoz az egyik legmagasabban 
jegyzett román játékos, Valentin 
Ghionea, aki legutóbb a Sporting 
Lisszabonnál légióskodott. (J. Cs.)

A támadó Eric Neiley a Gyergyói 
Hoki Klub első új, külföldi já-

tékosa – jelentették be hétfőn a pi-
ros-fehérek a Facebook-oldalukon. 
Amint a közleményből kiderül, a 
185 cm magas, 28 éves, jobbkezes 
amerikai jégkorongozó a jobb szélen 
és centerként érzi jól magát. Észak 
Amerikából, az ECHL ligából érke-
zik, ahol a múlt szezonban az Atlanta 
Gladiators együttesében játszott, és 
a mezén viselhette a segédkapitány-
nak járó megkülönböztető „A” betűt 
is. Neiley 59 meccsen lépett pályára, 

és ezalatt 55 pontot termelt az elmúlt 
idényben. Csapata ennek köszönhe-
tően is a 4. helyről várhatta volna 
a rájátszást, amikor a vírusjárvány 
miatt a bajnokságot beszüntették. 
Egyébként karrierjének legnagyobb 
részét is az ECHL-ben töltötte, ahol 
197 meccsen 143 pont a mérlege.

2017-ben átutazott Európába, 
a 2017–2018-as és a 2018–2019-es 
idényben Nagy-Britannia jégkorong-
ligájában, az EIHL-ben 68 meccsen 
51 pontot szerzett. Itt a Sheffi  eld Stee-
lers és a Milton Keynes Lightning 

együttesében is a GYHK legutóbbi 
szezonjának aranysisakosának, 
Andreas Valdixnak a csapattársa 
volt. A két játékos hasonló statiszti-
kai mutatókkal rendelkezik ebben a 
két évben.

Eric Neiley csatlakozásával há-
romtagúra bővült a gyergyóiak hi-
vatalosan bejelentett légiós különít-
ménye. A külföldiek közül eddig még 
Jordon Cooke kapussal és Igor Bob-
cek hátvéddel kötöttek szerződést az 
új szezonra.

Gergely Imre

Szász András visszatér a román bajnokhoz

Amerikából érkezik a GYHK új légiósa

• A Román Kézilabda-szö-
vetség múlt heti döntése 
értelmében a nyár folya-
mán a pályán dől majd el, 
hogy mely csapatok jutnak 
fel az élvonalbeli bajnok-
ságokba. A női Virágok 
Ligájában három hely is 
kiadó, ezek egyikének 
megszerzésére a Marosvá-
sárhelyi VSK is esélyes, de 
kérdés, hogy feljutás ese-
tén vállalja-e az indulást a 
legjobbak között.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A határozat szerint a másod-
osztályú bajnokság négy 
csoportjában az első és a 

második helyezettek jogosultak 
arra, hogy részt vegyenek a felju-
tásról döntő tornán. A szezon már-
ciusi felfüggesztésekor a Marosvá-
sárhelyi VSK a második helyen állt 
az alapszakaszban, az A osztály D 
csoportjában tizenhét mérkőzésen 
41 pontot (13 győzelem, 2 döntet-
len, 2 vereség) gyűjtött, és csak két 
ponttal volt lemaradva a csoportel-
ső Kisjenői Crișul mögött.

E két csapat mellett a Galaci CSM 
és a HCF Piatra Neamț (A csoport), 

a Konstancai Neptun és a Bukares-
ti Știința (B csoport), illetve a Dacia 
Mioveni és az Activ Prahova Ploiești 
(C csoport) vehet részt a döntő tor-
nán, amelyen az első három együttes 
harcolhatja ki a feljutást az élvonal-
ba. Mivel a Virágok Ligája hátralevő 
küzdelmeinek befagyasztása után 
eldőlt, hogy nem lesz kieső, 14-ről 16 
csapatra növelték az indulók számát 
az élvonalbeli bajnokság követke-
ző szezonjára. A női mezőnyben az 
idény félbeszakításakor csak 13 csa-

pattal zajlott a pontvadászat, ugyan-
is a doppingbotrányba keveredett 
Brassói Coronát az év elején kizár-
ták, így a harmadik feljutó ennek a 
klubnak a helyét veszi majd át.

A nyolc csapatot felvonultató 
döntő torna időpontja és lebonyolí-
tási rendszere továbbra is kérdéses, 
az viszont biztos, hogy ezt legkeve-
sebb 30 nappal azután rendezhetik 
meg, hogy a hatóságok engedélye-
zik a klubok számára a teremben 
zajló edzéseket. A feljutásért zajló 

küzdelemben érdekelt Marosvásár-
helyi VSK egyik edzője, Claudiu Evi 
megkeresésünkre elmondta, sok a 
bizonytalanság a torna megszerve-
zése körül, és a megmérettetés so-
káig elhúzódhat, de semmiképpen 
nem haladhatja meg az augusztus 
második felében lejáró határidőt, 
amikor el kellene kezdődnie a kö-
vetkező szezonnak. Meglátása sze-
rint a jelenlegi helyzetben egyik 
klub sem tudja, milyen költségve-
tésre számíthat a folytatásban, to-

vábbá még a torna megrendezése 
sem biztos, és azt is elképzelhető-
nek tartja, hogy mégsem lesz lehe-
tőség a pályán eldönteni a feljutók 
kilétét, ez esetben pedig a szövet-
ségnek kell meghatároznia, mely 
klubok lesznek a feljutók.

„Mivel három csapat jutna fel, 
nagy esélyünk lenne, de nem tud-
juk felmérni az ellenfelek erősségeit, 
mert hosszú volt a kényszerszünet, 
ami alatt senki nem játszott, a kézi-
labdázók csak egyénileg készültek, 
és lényegében mindenkinek a nullá-
ról kell kezdenie a felkészülést. Jelen-
leg nem tehetünk mást, mint várunk 
a következő döntésig” – nyilatkozta 
a szakvezető. Hozzátette, a marosvá-
sárhelyi csapat keretében a játékosok 
mind egészségesek, mindannyian 
egyéni edzéseket végeznek, és vár-
ják, hogy újrakezdhessék a közös 
felkészülést.

Arra a kérdésre, hogy feljutás 
esetén vállalnák-e az indulást az él-
vonalban, Claudiu Evi közölte, jelen 
pillanatban anyagi helyzetük miatt 
erre nem volna lehetőségük, de sok 
minden függ a klubnál történő költ-
ségvetés-kiigazítástól. Mint mondta, 
a városi önkormányzatok leginkább 
a járvány elleni küzdelemre fordíta-
nak nagyobb összeget, és nem tudja, 
mennyire lesznek elszántak, hogy a 
következő időszakban a sportklubo-
kat támogassák, de ugyanez lesz a 
helyzet a szponzorokkal is, amelyek 
közül sokan felfüggesztették a tevé-
kenységüket.

A következő döntésre várva
Sok a bizonytalanság a kézilabdázók döntő tornája körül

Nagy esélye lenne a feljutásra 
a marosvásárhelyi csapatnak

▾  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E




