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Pozitív lett Novak Djokovic
koronavírustesztje
Pozitív lett a férfi  teniszranglistát 
vezető Novak Djokovic koro-
navírustesztje. A szerb klasszis 
tünetmentes, a vizsgálatot azért 
végezték el, mert az általa életre 
hívott, meghívásos Adria tour 
zadari tornájának részvevői közül 
többen is megfertőződtek. A bol-
gár Grigor Dimitrov, a horvát Bor-
na Coric, a szerb Viktor Troicki és 
annak várandós felesége, továbbá 
Djokovic és Dimitrov edzője, Mar-
ko Paniki és Christian Groh is po-
zitív teszteredményt szolgáltattak. 
Pozitív lett Djokovic feleségének 
a tesztje is, ugyanakkor gyerme-
keik szervezetében nem mutatták 
ki a vírust. A történtek miatt sok 
kritika éri a 33 éves Djokovicot, a 
tornán ugyanis nem mellőzték a 
fi zikai érintkezést, távolságtartás 
és védőmaszk viselése nélkül 
szervezték. Mindezen szigorú 
korlátozások ugyanis sem Szerbi-
ában, sem pedig Horvátországban 
nincsenek előírva, és termé-
szetesen nézők előtt rendezték, 
hiszen az esemény jótékonysági 
céllal indult azt követően, hogy 
világszinten márciusban felfüg-
gesztették a hivatalos tenisztorná-
kat. A balkán viadal első versenye 
Belgrádban volt, és az osztrák 
Dominic Thiem nyerte. A zágrábi 
fordulóban Djokovic játszotta 
volna a döntőt az orosz Andrei 
Rublevvel, de ezt törölték, mint 
ahogyan elmarad a monte negrói 
etap is. A „zárás” július első 
hétvégéjén, Boszniában lenne. 
„Azért rendeztem a tornát, hogy a 
térség teniszezőinek segítsek. Egy 
szolidáris üzenetnek szántam, és 
boldog voltam, amiért a közönség 
jelen volt. Akkor szerveztem, ami-
kor a járvány visszaszorulóban 
volt, és úgy hittem, hogy adottak 
a szervezéshez a feltételek. Sajnos 
a vírus folyamatosan jelen van, 
és meg kell tanulnunk együtt élni 
vele. Nagyon elkeserítenek az új 
esetek, de remélem, hogy nem 
lesznek komplikációk, és minden-
ki jól lesz” – nyilatkozta Djokovic.
 
Adócsalással vádolják
Carlo Ancelottit
A spanyol ügyészség adócsalás 
vádjával büntetőeljárást kezde-
ményez Carlo Ancelotti, a Real 
Madrid egykori vezetőedzője 
ellen. A vádhatóság közölte, az 
Everton jelenlegi szakvezetője 
a gyanú szerint 2014-ben és 
2015-ben összesen 1,062 millió 
eurót titkolt el az ország adóha-
tósága elől. Az ügyészek szerint 
Ancelotti bejelentette a fővárosi 
klubtól kapott jövedelmét, egyéb 
bevételeit viszont nem vallotta 
be, sőt fi ktív cégek hálózatát 
használta fel a pénzek elrejtésére, 
hogy azok után ne kelljen adóz-
nia. A 61 éves olasz szakember 
2014-ben a Bajnokok Ligáját és a 
klubvilágbajnokságot is meg-
nyerte a Real Madriddal. Beszá-
molójában az MTI emlékeztetett 
arra, hogy az elmúlt években 
Spanyolországban számos eljárás 
indult labdarúgók és edzők ellen 
adócsalás gyanúja miatt, Lionel 
Messi és Cristiano Ronaldo sem 
úszta meg a szigorú vizsgálatot, 
illetve a büntetést.
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B rassó U20-as férfi vébét rendezhet, 
Győr pedig a női U18-as vébének 

lesz házigazdája – derült ki a héten, 
amikor is a Nemzetközi Jégkorong-szö-
vetség (IIHF) kongresszusán döntés 
született a következő szezon világver-
senyeinek házigazdáiról.

A jövőre halasztott férfi  divízió 1/A 
világbajnokságot május 9. és 15. között 
rendezik a szlovéniai Ljubljanában, 
ahol a házigazdák, illetve a magyar és 
a romániai válogatott mellett Francia-
ország, Ausztria és Dél-Korea lép majd 
jégre. A kongresszuson döntöttek arról 
is, hogy az A csoportos vb a szokásos-
nál két héttel később lesz: május 21-én 
kezdődik majd Minszkben és Rigában, 
a döntőt pedig június 6-án rendezik. A 
férfi ak olimpiai selejtezőjén a magyar 
válogatott 2021. augusztus 26–29. kö-
zött játszik majd Rigában a lett, a fran-
cia és az olasz csapat ellen, megküzd-
ve a pekingi szereplésért.

A férfi  U20-as vb-re a divízió 1/A-ba 
feljutott magyaroknak Dániába kell 
utazniuk. Horsholmban a kazah, a 
lett, a fehérorosz, a dán és a norvég 
együttes lesz az ellenfél. Ebben a kor-
osztályban Románia a divízió 2/A-ban 
szerepel, a vb helyszíne Brassó, a ro-
mániai csapat ellenfelei pedig Olasz-
ország, Nagy-Britannia, Litvánia, Spa-
nyolország és Korea lesznek. A román 
szakszövetség alapján 2021. február 
8–14. között rendezik a brassói vébét.

Az U18-asok divízió 1/B-s vb-jét az 
olaszországi Asiagóban rendezik jövő-
re, ahol a magyarok a házigazda mel-
lett az ukrán, az osztrák, a szlovén és 
a lengyel válogatottal csapnak össze. 
Románia a divízió 2/A jelű csoport-
ban szerepel, a vébét az észtországi 

Tallinnban tartják, ahol a házigazdák 
mellett Nagy-Britannia, Litvánia, Ko-
rea és Szerbia együttese vár a romániai 
gárdára. Ennek a korosztálynak a vé-
béit áprilisban rendezik.

Idén a járvány miatt elmaradt a nők 
A csoportos vb-je Kanadában. A jövő 
évi tornát is Halifaxben és Truróban 
rendezik, a tervezett időpont április 
7–17. A kongresszuson véglegesítették 
a női olimpiai selejtezőket is. A magyar 
válogatott a csehországi Pribramban 
vívhatja ki a szereplést az ötkarikás já-
tékokon. Az ellenfél a házigazda cseh 
és a norvég csapat mellett az előse-
lejtezőből továbbjutó leggyengébben 

rangsorolt együttes lesz. A tornát 2021. 
augusztus 26–29. között tartják. Romá-
nia női válogatottja az olimpiai selej-
tezőn nem érdekelt, a divízió 3-as női 
vébét a litvániai Kaunasban rendezik, 
ahol a házigazdák mellett Ukrajna, 
Belgium, Bulgária, Hongkong, Észtor-
szág és Bosznia-Hercegovina váloga-
tottja vár a romániai lányokra.

A női U18-as divízió 1/A vb-t Győr-
ben tartják 2021. január 10–16. között. 
A viadalon a szlovák, a japán, a fran-
cia, az olasz és a norvég csapat lesz a 
magyarok ellenfele. Ebben a korosz-
tályban Románia nem nevezett csapa-
tot a világbajnokságra.

Korosztályos hokivébéket rendezhet Brassó és Győr

 »  A román 
szakszövetség 
alapján 2021. 
február 8–14. 
között rendezik a 
brassói vébét.

Továbbjutásra pályázik a Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarúgócsa-
pata a Román Kupa elődöntő-
jében, amikor is az oda-vissza 
vágós párharc első találkozóját 
hazai környezetben játssza ma 
a Iași ellen. A szentgyörgyiek 
elkerülték ugyan az FCSB-t 
a legjobb négy között, de 
nem becsülik alá a Liga 1-ben 
sereghajtó ellenfelüket, és ki-
egyensúlyozott összecsapásra 
számítanak.

 » V. NY. R. 

T ovábbjutásra pályázik a Sep-
si OSK élvonalbeli labdarú-
gócsapata a Román Kupá-

ban, ahol a Iași gárdáját fogadja 
ma 20 órától az elődöntős párharc 
első találkozóján. A Leo Grozavu 
edzette csapat illetékesei már a 
sorsoláskor fi gyelmeztettek, hogy 
bár moldvai ellenfelük hozzájuk 
hasonlóan a Liga 1 alsóházában 
szerepel, eddig nem volt egyszerű 
feladatuk ellenük – utolsó talál-
kozójuk februárban volt, és 1-1-es 

A HÁROMSZÉKIEK A IAȘI EGYÜTTESÉT FOGADJÁK AZ ELŐDÖNTŐ ELSŐ TALÁLKOZÓJÁN

Kupadöntőt céloz a Sepsi OSK

Hazai környezetben. Brassóban is rendeznek jövőre jégkorong-világversenyt

 »  A zárt kapuk 
mögött rendezen-
dő összecsapás 
előtt a Sepsi OSK 
a Liga 1 playout-
jának ötödik 
fordulójában a 
Dinamo vendége-
ként aratott 3-1-es 
győzelmével törte 
meg nyeretlensé-
gét a rájátszás-
ban, ugyanakkor 
a Iași sorozatban 
harmadik mérkő-
zését veszítette el.

döntetlennel végződött. Az sem el-
hanyagolandó tény, hogy a legjobb 
nyolc között az élvonalban dobogós 
helyre pályázó Craiovát búcsúz-
tatták, miközben a szentgyörgyi-
ek útja a másodosztályos ploieș-
ti-eken át vezetett klubtörténetük 
eddigi legeredményesebb kupasze-
zonjában. Éppen ezért nehéz mér-
kőzésre számítanak a szentgyör-
gyiek – már csak amiatt is, mert 
szurkolóik továbbra sem lehetnek 
jelen a lelátókon, hogy buzdítsák 
őket –, ugyanakkor esélyesnek is 
tartják magukat a továbbjutásra. 
Hangsúlyozták: céljuk, hogy fi nálét 
játsszanak, de meglátásuk szerint 
mindez majd csak a visszavágón 
fog eldőlni. A Román Kupa elődön-
tőit változatlanul oda-vissza vágó 
alapon rendezik, és a találkozók 
során öt cserére lesz lehetőségük 
az edzőknek.

A zárt kapuk mögött rendezendő 
összecsapás előtt, mint ismeretes, 
a Sepsi OSK a Liga 1 playoutjának 
ötödik fordulójában a Dinamo 
vendégeként aratott 3-1-es győzel-
mével törte meg nyeretlenségét a 
rájátszásban, ugyanakkor a Iași so-
rozatban harmadik mérkőzését 
veszítette el a kényszerszünet után 

folytatódó pontvadászatban, és 
15 pontjával sereghajtóvá süllyedt 
az összetettben. Előtte áll többek 
között a két elmaradt mérkőzése 
mellett 17 pontnál tartó Dinamo, 
amely csütörtökön az FCSB-t fo-
gadja a kupa másik elődöntőjében. 
Az örökrangadó a bukarestiek má-
sodik tétmérkőzése lesz a júniusi 
folytatás óta, ismeretes ugyanis, 
hogy csapattársuk pozitív koro-
navírustesztje miatt plusz egy hét 
házi karanténra kényszerültek. El-
maradt a Târgoviștéi Chindia és a 
Hermannstadt elleni mérkőzésük. 
Az edzőváltáson átesett szebeniek, 
amúgy hétfő este 4-1-re kikaptak a 
Viitorul vendégeként, de a Chin-
dia is alulmaradt 1-0-ra a Clinceni 
otthonában. Ennek következtében 
az összetettben öt forduló után a 
Viitorul vezet 30 ponttal, mögöt-
te Sepsi OSK (23 pont), Voluntari 
(21), Clinceni (20), Hermannstadt 
(4 mérkőzés/18), Chindia (4/17), Di-
namo (3/17) és Iași (5/15) a sorrend 
a playoutban. Az ötödik forduló 
edzőjévé amúgy a háromszékiek 
mesterét, Leo Grozavut választot-
ták, miközben keretéből a kapus 
Niczuly Roland és a hátvéd Florin 
Ștefan szerepel a legjobbak között.
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