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17.55 OTP Bank Liga: Paks–Kaposvár (M4 Sport)
19.30 Bundesliga: Frankfurt–Schalke (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
20.00 1. Liga: Chindia–Viitorul (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
20.00 OTP Bank Liga: Fehérvár–Debrecen (M4 Sport)
20.00 OTP Bank Liga: Diósgyőr–Puskás Akadémia (Duna World)
20.00 Premier League: Aston Villa–Sheffield (Eurosport 1 Ro)
20.30 La Liga: Eibar–Bilbao (Digi Sport 3, Look Sport 2)
20.30 La Liga: Valladolid–Celta Vigo (Look Sport 3)
21.30 Bundesliga: Dortmund–Mainz (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
21.30 Bundesliga: Leipzig–Düsseldorf (Digi Sport 4, Telekom Sport 3)
21.30 Bundesliga: Leverkusen–Köln (Telekom Sport 4)
22.00 Olasz Kupa: Juventus–Napoli (Look Plus)
22.05 OTP Bank Liga: Újpest–Mezőkövesd (M4 Sport)
22.15 Premier League: Manchester City–Arsenal (Eurosport 1 Ro)
23.00 La Liga: Osasuna–Atlético (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport 2)

• 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  

Boriszenko a Coronánál marad
Egy évvel meghosszabbította szerződését, a 2020–2021-es idényben is a 
Brassói Corona játékosa lesz a jégkorongozó Pavlo Boriszenko. Az ukrán 
hokisnak román állampolgársága is van, így a válogatottban is szerepel-
het. A 33 éves ukrán hátvéd hat éve érkezett Romániába, előbb a Bukaresti 
Steaua és a Gyergyói Progym, majd az elmúlt két idényben a Brassói 
Corona csapatát erősítette. Boriszenko az elmúlt szezonban 46 Erste-ligás 
meccsen szerepelt, ahol 39 pontot összesített (11 gól + 28 gólpassz).

Sokasodnak az elhalasztott mérkőzések
Gól nélküli döntetlen született az Astra Giurgiu és a Medgyesi Gaz Metan 
hétfő esti találkozóján az 1. Liga felsőházi rájátszásának 3. fordulójá-
ban. A Román Hivatásos Labdarúgóliga közzétette a bajnokság következő 
fordulóinak menetrendjét, de mivel korábban a felsőházban a Botoșani, 
az alsóházban pedig a Dinamo klubjánál koronavírus-fertőzést azonosí-
tottak, a két csapat következő mérkőzéseit elhalasztották (ahogyan tették 
ezt a múlt hétvégi, illetve a hétközi meccseikkel). Egyébként a két klubnál 
a napokban újabb teszteket végeznek, és ezek eredményeinek függvényé-
ben döntenek a következő lépésekről. A jelenlegi állás szerint a play-off 
hétvégi 4. fordulójában a Botoșani–CFR, az 5. fordulóban a Gaz Metan–
Botoșani mérkőzést, míg a play-outban a Dinamo–Sepsi OSK (5. forduló) 
és a Dinamo–Voluntari (6. forduló) találkozót halasztották el.

• RÖVIDEN 

• Egyetlen csoport-
ban szervezik meg a 
román élvonalbeli férfi 
kosárlabda-bajnokság 
2020–2021-es szezon-
ját. Ősszel egyetlen 
csoportban kezdődik el 
az alapszakasz, a VSK 
Csíkszereda indulása 
viszont kérdéses.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A Román Kosárlabda-szövet-
ség (FRB) nem folytatja a 
több értékcsoportban zajló 

bajnokságot, és visszatér a koráb-
bi, hagyományos lebonyolításhoz: 
a küzdelmek egyetlen csoportban 
zajlanak az alapszakaszban, majd 
felső- és alsóházi rájátszás követ-
kezik. Ebben a formában legutóbb 
két évvel ezelőtt, a 2017–2018-as 
idényben szervezték meg a férfi 
bajnokságot.

Az alapszakaszban oda-visszavá-
gókat rendeznek, majd az első nyolc 
helyezett a felsőházi rájátszásban, a 
többiek pedig az alsóházban folytat-
ják – egyenes kieséses rendszerben 
(negyeddöntő, elődöntő, döntő). A 
beiratkozási határidő július 15-én zá-

rul, a bajnokság pedig a tervek szerint 
októberben rajtol.

A 2019–2020-as román férfi  kosár-
labda-bajnokság bajnokavatás nél-
kül zárult, a 16 csapatos vetélkedő 
három értékcsoportban zajlott, Szé-
kelyföldet egyetlen együttes, a VSK 

Csíkszereda képviselte. Lászlófy Bo-
tond, a VSK vezetőedzője megkeresé-
sünkre elmondta, hogy elméletben 
jó a változtatás, normális időkben 
nagyon jól jönne a csíkszeredai csa-
patnak is ez, mert Románia legjobb 
együttesei, a Kolozsvár, a Nagysze-

ben, a Nagyvárad vagy a Temesvár 
játékát is élvezhetnék a székelyföldi 
kosárlabda-kedvelők. „Számunkra 
óriási érvágás a koronavírus-járvány 
miatti leállás, hiszen a VSK Csíksze-
reda elesett a legfőbb bevételi forrá-
saitól. A VSK Csíkszereda működteti 
a Csíki Csobbanó uszodát, a két ön-
kormányzati sportcsarnokot, de a 
három létesítmény közül az elmúlt 
három hónapban egyik sem műkö-
dött, és kérdéses, hogy mikor fognak 
működni. Kevés esély van arra, hogy 
az önkormányzat vagy valamelyik 
szponzor pénzt adna a kosárlabdára, 
így a VSK Csíkszereda csapatának in-
dulása kérdéses a 2020–2021-es sze-
zonban” – mondta el Lászlófy.

A szakember szerint csak hazai 
játékosokkal nem lehet felvenni a 
versenyt az idegenlégiósokkal tele-
tűzdelt élcsapatokkal, mert a nagy-
arányú vereségekre senki sem lenne 
kíváncsi.

A Csíkszeredai Sportklub meg-
nyugtató híreket közölt kedden 

szurkolóival: az Erste Liga-győztes 
kék-fehéreknél egyben marad a ha-
zai játékosállomány, míg az orosz ho-
kisok közül a román állampolgárság-
gal is rendelkező Andrej Taratuhin, 
valamint Gyenisz Kuljas a következő 
idényben is a csíki csapatot fogja erő-
síteni.

Amíg az Erste Ligában érdekelt 
egyesületek többsége új igazolá-
sokat, szerződéshosszabbításokat 
jelentett be az utóbbi időben – külö-
nösen a Gyergyói Hoki Klub volt ki-
emelkedően aktív ebből a szempont-
ból –, addig a Csíkszeredai Sportklub 

egyáltalán nem kommunikált szur-
kolóival.

A kék-fehérek többhetes hall-
gatás után közöltek információkat 
hivatalos közösségi oldalukon. A 
megosztott fotók tanúsága szerint 
tucatnyi játékos állt újra edzésbe, 
ami viszont sokkal fontosabb, és 
megnyugtatóbb: a csapat hazai játé-
kosállománya a következő szezon-
ban is egyben marad.

„A lejáró szerződésű sportolóink-
kal is sikerült megegyezni a folyta-
tást illetően, az edzések elkezdőd-
tek. Becze Tihamér, Láday Tamás, 
illetve Salló Alpár egyénileg készül, 
és ők várhatóan augusztus elején 

csatlakoznak a közös munkához, a 
jégedzések elkezdésével” – olvas-
ható a közleményben, amely arra is 
kitér, hogy Andrej Taratuhin, illetve 
Gyenisz Kuljas továbbra is a kék-fe-
hér színeket fogja képviselni.

A további légiósok esetében „tü-
relemre intenek mindenkit”, ugyan-
akkor azt ígérik, hogy a Csíkszeredai 
Sportklubnak bajnokhoz méltó csa-
pata lesz a következő idényben is.

A közlemény szerint a Sportklub 
célkitűzései változatlanok, azaz 
mindhárom sorozatban – az Erste 
Ligában, a román bajnokságban és 
a Román Kupában is – az első hely 
szerepel a célkeresztben.

A sakkozók versenyeit is átformál-
ta idén a vírushelyzet, így az 

országos csapatbajnokságot online 
rendezték meg. Ez nem jelentett aka-
dályt a gyergyóalfalvi Kiss testvérek-
nek, rapidsakkban bajnokok lettek, 
villámsakkban ezüstérmet szerzett a 
csapatuk.

Kiss Hanna és Kiss Abigél a Maros-
vásárhelyi ISK igazolt sportolóiként a 
segesvári Ioana Crăciunnal csapatot 
alkotva indultak az országos bajnok-
ságon. Annak ellenére, hogy Abigél 
még az U10-es korosztályhoz tarto-
zik, az U12-esek közt versenyeztek 
és értek el kiváló eredményt. Hanna 
egyetlen meccset sem veszített, húz-
ta magával a csapatot a dobogó felé, 
de Abigél fi atalabb kora ellenére is 

remekül teljesített – mesélte büszkén 
édesapjuk, Kiss Arnold.

Kiss Arnold, aki egyben a lányok 
edzője is, elmondta, nagyon szokat-
lan volt nekik, de nyilván a mezőny 
többi tagjának is az újfajta lebonyo-
lítás, hiszen nem a bábukat kellett 
emelgetni, hanem a számítógépen 
kattintgatva kellett játszaniuk. Ko-
moly kihívás volt ez a szervezőknek 
is, hogy olyan keretet állítsanak 
össze, ahol mindenkinek egyforma 
esélye van és a csalás lehetőségét is 
kizárhassák. Így például szigorúan 
fi gyeltek arra is, hogy a helyiségben, 
ahol a versenyző ült senki más ne le-
hessen jelen, se szülő, se oktató, aki-
nek segítségével jogosulatlan előnyt 
szerezhetett volna valaki. 

Az online lebonyolítás azonban 
lehetőséget adott arra is, hogy kü-
lönösebb nehézség nélkül nemzet-
közivé tegyék a viadalt. Így ukrajnai, 
szerbiai és moldáviai ellenfelekkel is 
„találkozhattak”.

A Marosvásárhelyi ISK csapata ra-
pidsakkban ezüst-, villámsakkban pe-
dig aranyérmet, bajnoki címet szerzett.

Tovább zajlik a felkészülés, alfal-
vi társaikkal együtt most az iskolás 
csapatok online sakkbajnokságára 
készülnek. A sakkoktatás egyébként 
nem szünetelt Gyergyóalfaluban, az 
edző és a tanítványok online tartot-
ták egymással a kapcsolatot, jó esély-
lyel várják az újabb kihívásokat.

Gergely Imre

Kiss lányok: arany és ezüst csapatban

Bajnokhoz méltó csapatot ígérnek a Sportklubnál

Kérdéses a VSK Csíkszereda indulása
Visszatérnek a korábbi lebonyolításhoz a férfi  kosárligában

Nyolc hónapja nem volt kosárlabda-
mérkőzés az Erőss Zsolt Arénában

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




