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 » RÖVIDEN

Megbírságolták az FRF-et
Ötezer lejes bírságot rótt ki tegnap 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanács (CNCD) a Román Labda-
rúgó-szövetségre (FRF), amiért a 
szurkolók magyarellenes rigmuso-
kat skandáltak a tavaly szeptem-
ber 5-i Románia–Spanyolország 
mérkőzésen. A drukkerek sértő 
megnyilvánulása miatt egyébként 
a válogatottnak a Norvégia elleni 
Európa-bajnoki selejtezőt zárt ka-
puk mögött kellett lejátszania – az 
UEFA büntetése miatt –, ugyanak-
kor a szeptember 8-i Románia–Mál-
ta Eb-selejtezőn szintén Magyar-
országot pocskondiázta a hazai 
keménymag.
 
Augusztusra marad a BL-végjáték
A korábbi sajtóértesüléseket 
megerősítvén az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó 
bizottságának tegnapi döntését 
követően hivatalosan is bejelen-
tették, hogy a koronavírus-járvány 
miatt félbeszakadt Bajnokok 
Ligája-idényt egy nyolcas döntővel 
zárják le augusztusban. Annak 
Lisszabon ad majd otthont, mint 
ahogyan az elmaradt négy nyolcad-
döntős párharc visszavágóit is a 
portugál városban pótolják – zárt 
kapuk mögött. Az Európa Ligát 
Németországban fejezik be, hogy 
utána a két sorozat győztese Buda-
pesten mérkőzzön meg szeptember 
24-én Európa Szuperkupájáért. 
Az UEFA arról is döntött, hogy a 
márciusról elmaradt Európa-baj-
noki pótselejtezőket, köztük az 
izlandi–román és a bolgár–magyar 
meccseket októberben pótolják.
 
Létszámcsökkentés a pólósoknál
Az eddigi 16-ról tizenkét csapatosra 
csökken a férfi  vízilabda-Bajnokok 
Ligája főtáblája a 2020–2021-es 
szezonra. A csoportkörre tíz csapat 
kap szabadkártyát, míg ketten a 
selejtezőből válthatnak jegyet a 
klubtornára. Romániai csapat nem 
kap szabadkártyát, Magyarország-
ról a Ferencváros lesz biztosan 
részvevője a tornának.

 » KRÓNIKA

Svédország, Montenegró és Koszo-
vó mellé, a 8-as számú csoportba 

sorsolták Románia férfi  kézilabda-vá-
logatottját a 2022-es Európa-bajnok-
ság selejtezőjére. Rareș Fortuneanu 
szövetségi kapitány szerint ez nagy 
esélyt jelent arra, hogy 26 év szünet 
után ismét kontinensviadalra jussa-
nak, hiszen a kvartettből a legjobb 
két helyezett automatikusan kvalifi -
kál, és még a selejtezők legjobb négy 
harmadik helyezettje is jegyet vált 
majd a tornára. „Szerintem Svédor-
szág a fő esélyes ebben a négyesben, 

Montenegróval nagyjából fele-fele az 
esélyünk, talán annyi előnnyel a ja-
vukra, hogy rutinosabbak az Eb-ken. 
Koszovó ellen sem lesznek egyszerű-
ek a mérkőzések, de van esélyünk ki-
harcolni a kvalifi kációt” – nyilatkozta 
a Román Kézilabda-szövetség hivata-
los honlapján közzétett videóbejegy-
zésben. Meglátása szerint a korona-
vírus-járvány miatti kényszerszünet 
egyformán megviselt minden orszá-
got, ezért az újrainduláskor azonos 
helyzetből indulnak. „Én a játéko-
sokra alapozok. Vannak ígéretes fi a-
taljaink, és vannak kiváló rutinos já-
tékosaink is. Remélem, hogy ez a két 

generáció közötti párosítás kijuttat 
minket a 2022-es Eb-re” – tette hozzá 
Fortuneanu. A két év múlva esedékes 
seregszemlének, mint ismeretes, Ma-
gyarország és Szlovákia ad otthont. 
Ez lesz a második Eb, amelyen 24 csa-
pat vehet majd részt. A házigazdák, 
továbbá a címvédő Spanyolország és 
a legutóbb ezüstérmes Horvátország 
játék nélkül, alanyi jogon vehetnek 
részt a viadalon. A többiek a tervek 
szerint idén november elején kezdik 
a kvalifi kációs sorozatot, amely jövő 
év május elején zárulhat. Összesen 
amúgy nyolc selejtezőcsoportban 
küzdenek.

Esélyesként hangolnak Eb-selejtezőre a férfi  kézisek

 » „Vannak ígé-
retes fi ataljaink, 
és vannak kiváló 
rutinos játékosa-
ink is. Remélem, 
hogy ez a két 
generáció közötti 
párosítás kĳ uttat 
minket a 2022-es 
Eb-re” – mondta 
Rareș Fortune-
anu.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Megvédte címét a Ferencváros 
labdarúgócsapata a magyar él-

vonalbeli bajnokságban. A zöld-fehé-
rek a Honvéd vendégeként, Blazic és 
Skvarka góljaival aratott kedd esti 
2-0-ás győzelmükkel tették bizonyos-

sá a sikert, három fordulóval a szezon 
lezárása előtt behozhatatlan lett az 
előnyük az összetett élén. „Minden 
játékos fontos számomra, mindenki 
hozzátett. Ahogy mondtam, a címvé-
dés sokkal nehezebb, mint a bajnoki 
cím megszerzése elsőre. A kulcsmo-
mentum a fejlődés, anélkül nem lett 

volna meg az újabb aranyérem” – 
mondta a klub hivatalos honlapján 
Sergei Rebrov vezetőedző. Keretéből 
amúgy Leandro 2004, 2016 és 2019 
után immár a negyedik bajnoki címét 
ünnepelte a Ferencvárossal, a csapat 
pedig huszonnégy év után lett újra 
címvédő. Az NB1-ben legutóbb tíz 
éve a Debrecennek sikerült egymást 
követő két szezonban az élen zárnia. 
A Fradi története harmincegyedik 
magyar bajnoki címét ünnepelheti, 
ebben pedig közrejátszott, hogy az 
idei szezonban egyetlen hazai pályás 
összecsapásukat sem veszítették el 
eddig, de idegenben is mindössze 
két alkalommal maradtak pont nél-
kül. Harminc forduló után 70 ponttal 
állnak az élen. Szombaton az Újpest, 
majd pedig a második helyen maradt 
Fehérvár és végül a Mezőkövesd lesz 
az ellenfelük a szezon hátralévő há-
rom fordulójában. Kedd este ünne-
pelhetett amúgy bajnoki címvédést a 
Bayern München is a német Bundes-
ligában, ahol a 32. fordulóban, a Wer-
der Bremen otthonában aratott 1-0-s 
győzelmével került behozhatatlan 
előnybe üldözőivel szemben. Ez lett 
a Bayern egymást követő nyolcadik 
elsősége, összességében pedig a har-
mincadik bajnoki serlegüket „gyűj-
tötték be”.

Megvédte magyar bajnoki címét a Ferencváros
 » „A kulcsmo-

mentum a fejlő-
dés, anélkül nem 
lett volna meg az 
újabb aranyérem” 
– mondta a klub 
hivatalos honlap-
ján Sergei Rebrov.

Játékvezetői tévedések is 
közrejátszottak abban, hogy 
a Sepsi OSK élvonalbeli 
labdarúgócsapata tovább-
ra is nyeretlen az alsóházi 
rájátszásában. A háromszé-
kiek a negyedik forduló-
ban a Voluntari gárdájától 
kaptak ki.

 » V. NY. R. 

M ár a 27. másodpercben 
vezetést szerzett hazai 
pályán a Sepsi OSK élvo-

nalbeli labdarúgócsapata kedd 
este a Voluntari ellen, de Carnat 
találata nem volt elegendő ahhoz, 
hogy a sepsiszentgyörgyi együttes 
megtörje nyeretlenségét a hazai 

BÍRÓI HIBÁK TARKÍTOTTÁK A SZENTGYÖRGYIEK ÁLTAL A VOLUNTARI CSAPATÁVAL SZEMBEN ELVESZÍTETT BAJNOKIT AZ ALSÓHÁZBAN

Nyeretlen maradt a Sepsi OSK a rájátszásban

Ünneplés. A Honvéd elleni gólszerzők, Blazic és Skvarka közreműködésével megvédte címét a Ferencváros

 » „Másképp 
alakult volna a 
találkozó, ha 2-0 
lett volna az ele-
jén” – mutatott 
rá Leo Grozavu.

bajnokság alsóházi rájátszásban. A 
hatodik percben ugyanis a játékve-
zető érvényesítette Fülöp találatát 
– noha a vendégek kapusa csak az-
után mentette ki a labdát a hálóból, 
miután az áthaladt a gólvonalon 
–, a második félidőben pedig két 
percen belül két találatot szerezve 

fordított a kieséstől menekülő Ilfov 
megyei együttes. A vendégek 2-1-es 
sikerével zárult találkozót követően 
a háromszékieket edző Leo Grozavu 
hangsúlyozta is, hogy nincs amit 
felrónia a tanítványainak, mert ki-
váló volt a hozzáállásuk. „De ami-
kor igazságtalanság ér, nehéz túl-

tenned magad rajta” – nyilatkozott 
a szakember, bírálva az összecsapás 
játékvezetőit, akik amellett, hogy 
érvénytelenítették a szabályos gól-
jukat, még az ellenfél támadósza-
bálytalanságait is fi gyelmen kívül 
hagyták. „Másképp alakult volna a 
találkozó, ha 2-0 lett volna az ele-
jén. Elismerem, hogy nekünk is van-
nak problémáink, de szeretnénk, ha 
megkapnánk, ami jár nekünk. A 
találkozó első félidejét mi irányítot-
tuk, rengeteg helyzetünk volt. Szép 
meccs volt, de számunkra rosszul 
végződött” – fogalmazott a lefújást 
követően. A negyedik forduló után a 
sepsiszentgyörgyiek 20 ponttal ma-
radtak az összetettben. Lapzártánk 
után Chindia–Viitorul összecsapás 
volt a playoutban, ma pedig Iași–
Clinceni találkozót rendeznek 20 
órától.
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Liga 2: a Petrolul ellen kezd az Aradi UTA a playoff ban

A Ploiești-i Petrolul ellen kezdi az UTA másodosztályos labdarúgócsapata a feljutásért kiírt 
playoff tornát. A július 4-ei első fordulóban még Turris–Argeș FC és Mioveni–Rapid mérkőzések 
lesznek. A tegnap tartott sorsolás alapján a második fordulóban Petrolul–Rapid, Argeș–Mio-
veni, UTA–Turris, a harmadikban Turris–Petrolul, Mioveni–UTA, Rapid–Argeș, a negyedikben 
Petrolul–Argeș, UTA–Rapid, Turris–Mioveni, míg végül az ötödik fordulóban Mioveni–Petrolul, 
Rapid–Turris, Argeș–UTA párosítás szerint lépnek pályára. A körmérkőzéses torna előtt, mint 
ismeretes, az eddig gyűjtött pontok számát elfelezték az összetettben, ahol UTA, Mioveni, Tur-
ris, Arges, Petrolul és Rapid sorrendben várják a rájátszást. A torna után az első két helyezett 
automatikusan feljut a Liga 1-be, miközben a harmadik helyezett osztályozót játszik a Liga 1 
alsóházi rájátszásának hatodik helyezettjével.




