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20.00 Labdarúgás, Román Kupa, elődöntő, Dinamo–FCSB 
           (Telekom Sport1, Digi Sport 1, Look Plus)
20.00 Labdarúgás, Premier League, Southampton–Arsenal (Eurosport)
20.30 Labdarúgás, La Liga, Eibar–Valencia 
           (Look Sport 1, Telekom Sport 2, Digi Sport 2)
22.00 Labdarúgás, La Liga, Real Betis–Espanyol 
           (Telekom Sport 1, Look Sport 2, Digi Sport 2)
22.15 Labdarúgás, Premier League, Chelsea–Manchester City (Eurosport)

• 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  

Az U Craiova kapaszkodik a kolozsváriakra
Az Universitatea Craiova 2–1-re legyőzte az FC Botoșani csapatát a lab-
darúgó 1. Liga rájátszásának felsőházában, így tartja a lépést az éllo-
vas Kolozsvári CFR-rel. Az újraindulás utáni első fordulóból elhalasz-
tott Craiova–Botoșani mérkőzést kedd este pótolták a Ion Oblemenco 
Stadionban. A bajnokit azért nem tudták megrendezni a tervezett 
időpontban, mert a moldvaiak csapatorvosa pozitív koronavírustesz-
tet produkált. Az oltyánok akár több góllal is megnyerhették volna a 
Botoșani elleni meccset, végül 2–1-re győztek. A Craiova hátránya négy 
pont az éllovas Kolozsvári CFR mögött, amelynek otthonában vasárnap 
este 8 órától rangadót játszik.  Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, felsőház, 

a 3. fordulóból elhalasztott mérkőzésen: Universitatea Craiova–FC 
Botoșani 2–1 (1–0), gólszerzők Nistor (31.), Koljic (72.), ill. Dugandzic 

(89.). A felsőház állása: 1. Kolozsvári CFR 36 pont, 2. Universitatea 
Craiova 32, 3. FCSB 27, 4. Astra Giurgiu 25, 5. Medgyesi Gaz Metan 
25, 6. FC Botoșani 24.

• RÖVIDEN 

A magyar élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 32. fordulójá-

nak nyitómérkőzésén a már biztos 
ezüstérmes MOL Fehérvár FC hazai 
környezetben a pályafutása utolsó 
tétmérkőzésén játszó Juhász Roland 
góljával 1–0-ra legyőzte a már bajnok 
Ferencvárost. A klubot kilenc eszten-
dőn át erősítő, brazil származású, 
időközben a magyar válogatottban 
is bemutatkozott Vinícius Paulo szin-

tén utolsó hazai mérkőzését játszotta 
a fehérváriak színeiben. OTP Bank 
Liga, 32. forduló: MOL Fehérvár FC–
Ferencvárosi TC 1–0 (1–0), gólszerző 
Juhász Roland (45. perc, büntetőből); 
Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 
(1–0), gólszerzők Simon Krisztián 
(37.), Kire Risztevszki (90+4.), illetve 
Eric McWoods (83.). A Mezőkövesd 
Zsóry FC–Debreceni VSC, a Budapest 
Honvéd–Kaposvári Rákóczi FC, a 

Kisvárda Master Good–Puskás Aka-
démia FC és a Paksi FC–Diósgyőri 
VTK találkozó lapzárta után fejező-
dött be.

Az állás: 1. Ferencváros 73 pont, 2. 
MOL Fehérvár 62, 3. Mezőkövesd 
50, 4. Puskás Akadémia 50, 5. Zala-
egerszeg 42, 6. Diósgyőr 41, 7. Hon-
véd 41, 8. Újpest 40, 9. Kisvárda 
38, 10. Paks 37, 11. Debrecen 35, 12. 
Kaposvár 14.

A Galaci CSM színeiben folytatja 
jégkorongozói pályafutását a 

csíkszeredai születésű Biró Ottó és 
Biró Mátyás. A hírt a galaci klub je-
lentette be közösségi oldalán.

A 31 éves Biró Ottó 2002 és 2015 
között Csíkszereda színeiben jég-
korongozott, majd idén tavaszig a 
Brassói Corona játékosa volt. Iker 
öccsei közül Mátyás szintén a Galac-
hoz igazolt. A 26 éves Biró Mátyás a 

középiskolát Nyitrán végezte, 2010 és 
2014 között a szlovák U18-as és U20-
as bajnokságban játszott. Ezt követő-
en egy szezont a Sportklub játékosa 
volt, majd bátyjához hasonlóan 
2015-től a Brassót erősítette. A három 
Biró testvér idéntől már nem játszik 
együtt, Mátyás ikertestvére, Gergő 
idén nyáron a Gyergyói HK együt-
teséhez írt alá. A székely hokiban 
játszik egy negyedik Biró is, Biró 

Tamás, aki a Csíkszeredai Sportklub 
alapembere. Tamás unokatestvére 
Ottónak, Gergőnek és Mátyásnak.

A galaciak két további jégkoron-
gozó szerződéshosszabbítását jelen-
tették be: a következő szezonban is 
játékosuk lesz a két honosított ukrán 
jégkorongozó, Anton Butocsnov és Vi-
talij Kiricsenko. Mindketten szerepel-
hetnek a román válogatottban is.

D. L.

Góllal búcsúzott Juhász Roland

A Galaci CSM-hez igazolt két Biró testvér

• 2022-ig az Erste Bank Hungary Zrt. marad a névadó szponzor, így továb-
bi két évig Erste Ligának hívják a közös magyar-román jégkorongbajnok-
ságot – jelentették be tegnap délután Budapesten.

D O B O S  L Á S Z L Ó

S ajtótájékoztatót tartott teg-
nap délután a budapesti Hotel 
Nemzetiben a Magyar Jégko-

rong-szövetség (MJSZ) és az Erste 
Bank Hungary Zrt., amelyen a bank 
részéről részt vett Jelasity Radován 
elnök-vezérigazgató és Szabados Ri-
chárd vállalati üzletágvezető, aki 
egyben az Erste Liga alelnöke is. Az 
MJSZ-t Such György elnök és Szőke Ál-
mos képviselte, utóbbi egyben az Erste 
Liga elnöke is. Az ünnepélyes keretek 
között aláírt szerződés értelmében a 
pénzintézet további két évig támogatja 
a nemzetközi hokibajnokságot.

„Egy kétszáz éves intézmény jól 
meggondolja, kivel működik együtt, 
melyik sporthoz adja a nevét” – 
értékelt a megállapodás aláírása 
előtt Jelasity Radován. Leszögezte, 
a három éve megkezdett stratégiai 
együttműködés nyomán „kölcsö-
nös előnyökkel, pozitív tapasztala-
tokkal” lettek gazdagabbak. „Ezért 
ezekben a nehezebb időkben is kitar-
tunk és tovább folytatjuk az együtt-
működést, amelyet további két évvel 
meghosszabbítunk” – tette hozzá.

„Nehéz időszakot él át a nemzet-
közi jégkorong, sajnos a magyar hoki 
sem kivétel ez alól” – hangsúlyozta 
Such György. „Különösen fontos, 
hogy hosszú távon elkötelezett, meg-
bízható partnerekkel tudunk együtt-
működni, az Erste Bank személyé-
ben ilyen partnerünk volt, van és 
lesz.” Kifejtette: a további előrelépés 

feltételeit kívánják megteremteni és 
a lelkes közönség igényeit kiszolgál-
ni: „A konstrukciónk alapvető eleme 
a magyar bázisú bajnokság, ennek 
stabilitását és fejlődését biztosítja a 
megtoldott együttműködés.” Such 
elmondta, hogy a világjárvány hatá-

sára az anyagi körülmények, pénz-
ügyi lehetőségek korlátozottabbak. 
„Mivel nem volt forrás a felnőtt ma-

gyar válogatott szponzorációjára is, 
partnerünk erről felelős és korrekt 
módon lemondott, a fókuszt pedig a 
ligára helyezte. Ezzel megnyílt előt-
tünk a lehetőség, hogy a nemzeti csa-
pathoz újabb szponzort keressünk” – 
fogalmazott.

Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke 
leszögezte, az együttműködés stabil 
alapot adott a szemmel látható fej-

lődéshez. Mint mondta, a szakmai 
munkában is sok segítséget nyújt a 
bank, a profi  marketinget és a néző-
toborzást említette példaként, ame-
lyek a liga hosszú távú fejlődését 
szolgálják. „Olyan versenysorozattá 
vált a liga, amelyre lehet alapozni” 
– mondta. Kiemelte: a csapatok erő-
sítenek a következő szezonra, így 
erős bajnokságra számít a 2020/21-es 
idényben, amelyet szeptember köze-
pe körül szeretnének elkezdeni.

Szabados Richárd, a liga alelnö-
ke, az Erste Bank vállalati üzletágá-
nak vezetője a tervek közül megem-

lítette a klubok üzleti szemléletének 
javítását, valamint a Családok a jég-
pályára elnevezésű marketingakci-
ót. A sajtótájékoztató végén jelképe-
sen újraindították azt az órát, amely 
márciusban a koronavírusos járvány 
megjelenésekor leállt, véget vetve a 
2019–2020-as bajnokságnak.

Az Erste Liga 2020–2021-es idé-
nyének mezőnye: Brassói Corona, 
Debreceni EAC, Dunaújvárosi Acél-
bikák, DVTK Jegesmedvék, Fehérvári 

Titánok, FTC-Telekom, Gyergyói HK, 
MAC-HKB Újbuda, Schiller HC, Csík-
szeredai Sportklub, UTE.

Szeptemberben rajtolna az Erste Liga
Maradt a magyar bázisú jégkorongbajnokság névadó szponzora

Számítanak az erdélyi csapatokra, a tervek szerint ősztől újra nézők előtt lesznek hokimeccsek   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  P I N T I  A T T I L A




