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A Danyi–Elek tandemmel
folytatja Magyarország
Magyarország kézilabda-szövetsé-
ge meghosszabbította Danyi Gá-
bor és Elek Gábor megbízatását a 
női válogatott élén. A tegnapi be-
jelentés értelmében a Győri ETO, 
illetve a Ferencváros klubcsapata-
inak vezetőedzői jövő év március 
31-ig társszövetségi kapitányok 
maradnak a nemzeti együttesnél. 
Sikeres olimpiai kvalifi káció ese-
tén a szerződésük automatikusan 
meghosszabbodik 2021. augusz-
tus 15-ig. A közlemény rámutat, 
hogy a Kim Rasmussen helyére 
kinevezett szakemberek irányít-
ják majd a csapatot az év végi, 
dán–norvég közös rendezésű 
Európa-bajnokságon – amelynek 
sorsolása csütörtökön lesz –, és 
az idénről jövő március 19–21-re 
halasztott győri olimpiai kvalifi -
kációs tornán is. „Szívügyük a 
magyar válogatott és az olimpia. 
Klubmunkájukat tovább folytat-
ják” – idézte Pálinger Katalint, 
a Magyar Kézilabda-szövetség 
alelnökét a szervezet hivatalos 
honlapja. Elek Gábor és Danyi Gá-
bor egyaránt megtiszteltetésnek 
tartja a megbízatást, és bíznak a 
sikeres szerepelésben.
 
Címvédésre hangol a Ferencváros
A Fehérvár 2-2-es döntetlent ért 
csak el hazai pályán az Újpesttel 
szemben a magyar élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság 29. fordu-
lójában, ezért az összetettben 
élen álló Ferencváros akár már 
ma bebiztosíthatja a címvédését. 
Ehhez a Honvédot kell idegenben 
legyőznie a hétközi 30. forduló-
ban. A találkozó romániai idő 
szerint 22.05 órakor kezdődik. 
A zöld-fehérek jelenleg 67 ponttal 
állnak a tabella élén. A Fehér-
vár 56, a Mezőkövesd pedig 46 
ponttal követi a második, illetve 
harmadik helyen.
 
Törökországban lesz
a 2023-as torna-Eb
Antalya nyerte el a 2023-as torna 
Európa-bajnokság rendezési 
jogát. A törökországi városban 
várhatóan április 19-től 23-ig 
tartanak majd a versenyek három 
év múlva – jelentették be tegnap. 
Az MTI emlékeztetett arra, hogy 
idén a férfi  és a női kontinensbaj-
nokságot is el kellett halasztani a 
koronavírus-járvány miatt május-
ról decemberre, és mindkettőnek 
Baku ad majd otthont. Jövőre 
Bázel, 2022-ben pedig München 
lesznek a házigazdák.

Megnyerte az FCSB elleni 
hazai rangadóját a Kolozsvári 
CFR labdarúgócsapata a felső-
házi rájátszás három hónapos 
kényszerszünet után rende-
zett harmadik fordulójában. 
Noha örült a három pontnak, 
a fellegváriak edzője, Dan Pet-
rescu a játékukkal rendkívül 
elégedetlen volt.

 » V. NY. R. 

A FCSB öngóljával nyerte meg 
vasárnap esti rangadóját 
a Kolozsvári CFR labdarú-

gócsapata a Liga 1-es bajnokság 
felsőházi rájátszásának harmadik 
fordulójában, de az 1-0-ra végző-
dött fellegvári találkozó láttán még 
a házigazdákat edző Dan Petrescu 
is a vendég bukarestieket tartotta 
jobbnak. „Rendkívül elégedetlen 
vagyok a játékosokkal és saját ma-
gammal is, mert nem jól készítettük 
elő ezt a mérkőzést” – mondta az 
összetettben 33 ponttal listavezető 
Szamos-partiak szakvezetője, hoz-
zátéve, hogy az este egyedüli pozi-
tívuma számukra az eredmény lett.

Tény ugyanis, hogy ezen az ösz-
szecsapáson a vendég FCSB volt 
a veszélyesebb, kezdeményezőbb 
csapat. Bőven adtak munkát Ar-
lauszkisz kapusnak, miközben a 
kolozsváriak helyzetei alapján Ovi-
diu Popescu öngólja nélkül nem 
tartották volna otthon a három 
pontot. „Ha nem lett volna Arlausz-
kisz, 5-2-re vagy 5-3-ra kikapunk. Ő 
volt a mérkőzés embere. Ez azért 
aggaszt, mert lehet, hogy máskor 
sem volt sok helyzetünk az FCSB 
ellen, de nekik sem ellenünk. Most 
viszont az összes játékosom alultel-
jesített. Talán erőnlétileg hibáztam, 
túledzettem őket, de már mi sem 
tudjuk, hogy három hónap szünet 
után mit csináljunk. Nem voltunk 
agresszívak, nem voltunk az a 
pragmatikus csapat, amelyet isme-
rünk. A hajrában meg voltam arról 
győződve, hogy kapunk egy gólt. 
Legyünk realisták és korrektek: az 
FCSB megérdemelt volna legalább 
egy döntetlent. Amióta én a CFR-
nél vagyok, most először az FCSB 
jobb volt, mint mi” – nyilatkozott 
Petrescu. Megjegyezte, hogy talán 
a Medgyes elleni barátságos mér-

A LIGA 1-BEN LISTAVEZETŐ KOLOZSVÁRIAK HÁROM PONTTAL GAZDAGODTAK AZ FCSB ELLENI RANGADÓN

Öngóllal tudott nyerni a CFR

Szerencse. Az FCSB által védekezésre kényszerítve is otthon tartotta a három pontot a CFR

 » „Legyünk 
realisták és kor-
rektek: az FCSB 
megérdemelt 
volna legalább 
egy döntetlent. 
Amióta én a CFR-
nél vagyok, most 
először az FCSB 
jobb volt, mint 
mi” – nyilatko-
zott Petrescu.

kőzésük „altatta el” őket, ugyanak-
kor látszott az is, hogy a bukarestiek 
frissebbek voltak. „Ha továbbra is így 
játszunk, akkor sorozatban veszítjük 
majd el a mérkőzéseket. Amióta a 
CFR-t edzem még soha nem voltunk 
ennyire gyengék” – fi gyelmeztetett. 
Egyedül Păun, Rondon, Aurelio és 
Chipciu teljesítményével volt elége-
dett, és persze Arlauszkisz kapussal, 
akinek viszont a szerződése június 
30-án lejár. Petrescu reméli, hogy 
ezt legalább egy hónappal meghosz-
szabbítja, és segítségükre lesz a sze-
zon hátralévő részében. „Ha 3-4 évre 
hosszabbítana, az még jobb lenne, 
de nem akarok senkire sem nyomást 
gyakorolni. Döntsön ő, az ő jövője, 
és pályafutása végén szüksége van a 
pénzre” – tette hozzá.

A rangadó végeredményét az 
FCSB-t edző Bogdan Vintilă is igaz-
ságtalannak tartja, a folytatásra néz-
ve pedig tovább nehezíti a feladatát, 
hogy a CFR elleni találkozón Lucian 
Filip és Dragoș Nedelcu is megsérül-
tek. Korábban Iulian Cristea, Ionuț 
Panțîru és Aristeidis Soiledis „dőltek 
ki” a bukarestiek amúgy is megfo-
gyatkozott keretéből. Ezzel együtt 
szombaton a Medgyest – amelyik 
lapzártánk után az Astra vendége 
volt – kellene fogadniuk a playoff  
negyedik fordulójában, miközben a 
Kolozsvári CFR ahhoz a Botoșani-hoz 

utazna, amely csapatorvosa korona-
vírus-fertőzése miatt pénteken nem 
tudta lejátszani a Craiova elleni mér-
kőzését. A Hivatásos Labdarúgóliga 
főtitkára, Justin Ştefan leszögezte, 
hogy mind a moldvaiaknak, mind a 
szintén halasztásra kényszerült dina-
mósoknak hét napig házi karantén-
ban kell lenniük, majd újból elvég-
zik rajtuk a koronavírustesztet. „Ha 
negatív, akkor újrakezdhetik a mun-
kát, de elképzelhető, hogy mindkét 
csapat kér majd pár nap felkészülési 
időt. Az nehezen elképzelhető, hogy 
a Dinamo pályára lép hétvégén, de 
az lehetséges, hogy a Botoșani CFR 
elleni találkozóját kitoljuk hétfőre 
vagy keddre” – mondta.

A Dinamo, mint ismeretes, az al-
sóházi rájátszásban érdekelt, ezért a 
szerdára tervezett Hermannstadt el-
leni találkozóját elhalasztották. Meg-
rendezik viszont ma 20 órától a Sep-
si OSK–Voluntari találkozót, majd 
szerdán ugyanabban az időpontban 
a Iași-t vasárnap 2-1-re legyőző Viito-
rul lép pályára a Târgoviștei Chindia 
otthonában. A negyedik fordulót 
csütörtökön 20 órától a Iași–Clin-
ceni mérkőzés zárja. Az összetett-
ben jelenleg Viitorul (3 mérkőzés/27 
pont), Sepsi OSK (3/20), Hermanns-
tadt (3/18), Dinamo (2/17), Voluntari 
(3/15), Iași (3/15), Chindia (2/14) és 
Clinceni (3/14) a sorrend.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Továbbra is csak egyénileg vagy 
kis csoportokban készülhetnek a 

Székelyudvarhelyi Labdarúgó Akadé-
mia és az FK Csíkszereda fi atal lab-
darúgói, mert bár június 15-től már az 
utánpótláskorúak számára is megen-
gedett lesz az edzés, annak körülmé-
nyei rendkívül szigorúak. Dusinszki 
Zoltán, az FK szakmai igazgatója úgy 
fogalmazott, hogy ez „egy vicc”. Szá-
mos kikötéssel és csak a kiscsoportos 
edzések vannak ugyanis megengedve, 

így szerinte lehetetlen az adott feltéte-
lek között minőségi munkát végezni, 
hiszen még az öltözőket sem használ-
hatják a gyerekek. „Várjuk az enyhíté-
seket, az óvintézkedések feloldását, 
azt, hogy a gyerekek beköltözhesse-
nek az akadémia épületébe, végezhes-
sünk normális, csoportos edzéseket. 
Szó volt arról, hogy az U19-es Elit Li-
gában befejezik a bajnokságot, de már 
értesítettek, hogy mindkét csoportból 
csak az első kettő és nem az első négy 
játszik majd a bajnoki címért, így az 
FK nem lesz érdekelt. Reméljük, július 

6-áig a futballélet visszaáll a rendes 
kerékvágásba, és elkezdhetjük a nor-
mális edzéseket a következő idényre” 
– mondta Dusinszki.

Szondy Zoltán, az FK elnöke a klub 
által kiadott közleményben ismertet-
te, hogy augusztustól egynapos házi 
tornákat rendeznének a Székelyföldi 
Labdarúgó Akadémia alközpontjainak 
bevonásával. „Szeretnénk megrendez-
ni az U17-es korosztály számára a IV. 
Székelyföld OTP Bank Kupát, amelyre 
a tervek szerint július 29. és augusztus 
2. között kerülne sor. Tudomásunk 

szerint a Kárpát-medencei akadémiák 
további nemzetközi tornái is megren-
dezésre kerülnek, így az U19-es kor-
osztály Dunaszerdahelyre a Kukkonia 
Kupára, az U15-ösök Topolyára a TSC 
Kupára utaznának, az U16-os csapa-
tunk pedig a Brassó Kupára hivatalos. 
Az akadémiai korosztályok számára a 
tervek szerint a bajnoki rajt augusztus 
első hétvégéjén lenne. Szeptemberi 
terveink között szerepel az E-on Kin-
der Kupán és más országos szintű tor-
nákon való részvétel” – jelentette be a 
klub honlapján Szondy Zoltán.

Enyhítésre várnak a székely futballakadémiánál
 » „Várjuk az 

enyhítéseket, az 
óvintézkedések 
feloldását, azt, 
hogy a gyerekek 
beköltözhesse-
nek az akadémia 
épületébe, végez-
hessünk normális, 
csoportos edzé-
seket” – mondta 
Dusinszki Zoltán, 
az FK szakmai 
igazgatója.




