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 » RÖVIDEN

Simone Tempestini nyerte
a szezonnyitó ralifutamot
A vártaknak megfelelően a cím-
védő Simone Tempestini győzel-
mével indult a hazai raliszezon. 
A koronavírus-járvány miatt hat-
fordulósra csökkentett országos 
bajnokság első futamán a Napoca 
Rally Team fi atal pilótája Sergiu 
Itu navigátorral az oldalán nyerte 
meg hétvégén az Argeș Ralit Dan 
Gîrtofan és Valentin Poricișteanu 
előtt. Előbbi két pilóta egyaránt 
Škoda Fabia R5-el indult, míg 
utóbbi Mitsubishi Lancer Evo 
9-cel versenyzik. A bajnokság 
július 17–18-én a Hargita Gyöngye 
Tess Ralival folytatódik.
 
Kiesett a Debrecen
a magyar futballélvonalból
A Debreceni VSC kiesett a 
magyar labdarúgó-bajnokság 
élvonalából, miután a hétvégi 
33., utolsó fordulóban csak 1-1-es 
döntetlent játszott hazai környe-
zetben a vendég Pakssal, amely 
ezzel bennmaradt a legjobbak 
között. Beszámolójában az MTI 
rámutatott arra, hogy a lefú-
jás után az elkeseredett hazai 
szurkolók a pályára rohantak, 
és számonkérték a játékosokon 
a gyenge teljesítményt, többü-
ket meglökték és megpróbálták 
lerángatni róluk a mezt. A volt 
válogatott, debreceni Tőzsér 
Dániel pályafutása utolsó 
meccsét játszotta. A hétszeres 
bajnok, hatszoros kupagyőztes 
DVSC 1993 óta folyamatosan az 
első osztály tagja volt. Az utolsó 
forduló mérkőzéseinek következ-
tében egyébként az összetettben 
Ferencváros (76 pont), Fehérvár 
(63), Puskás Akadémia (54), 
Mezőkövesd (50), Honvéd (44), 
Újpest (43), Zalaegerszeg (43), 
Kisvárda (42), Diósgyőr (41), 
Paks (41), Debrecen (39) és Ka-
posvár (14) lett a végső sorrend. 
Az utolsó két helyezett helyére 
az MTK és a Budafoki MTE jut fel 
az élvonalba. A Fradi a BL-selej-
tezőben indulhat, miközben a 
Fehérvár, a Puskás Akadémia és 
a Magyar Kupa-győztes Honvéd 
az Európa Liga selejtezőjében 
lép majd pályára a 2020–2021-es 
idényben.

 » V. NY. R.

Emberhátrányban, kétgólos hátrány-
ból talpra állva mentett pontot a 

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labda-
rúgócsapata az élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság alsóházi rájátszásában. 
A háromszékiek a listavezető Viitorult 
fogadták a hatodik fordulóban, amikor 
is Fülöp Lóránd, Gabriel Vașvari (bün-
tetőből) és Safranko révén 3-1-es hát-
rányból talpra állva, 3-3-mal zárták a 
találkozót. A vendégek különben bün-
tetőből szerezték meg a vezetést, majd 
pár perccel később kétgólosra növelték 
előnyüket az első félidőben, hogy a 
szünet után már emberelőnyben je-
gyezzenek újabb találatot. A történtek 
után a tengerpartiakat edző Gheorghe 
Haginak is csak elismerő szavai voltak 
a háromszékieket illetően, megfogal-
mazása szerint „nagy meccset játszot-

tak”. „Nem tudom megmagyarázni, 
hogy mi történt a második félidőben” 
– ismerte el a lefújást követően.

Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezető-
edzője legutóbbi kiállítása miatt újfent 
csak a lelátóról szemlélhette az össze-
csapást, a pálya széléről a másodedző, 
Ilyés Róbert irányította a fi úkat. A ta-
lálkozó utáni sajtótájékoztatón rámu-
tatott arra, hogy mind saját csapata, 
mind a vendégek támadó szellemű fut-
ballt képviselnek, és sajnálatos, amiért 
a szurkolóknak nem volt lehetőségük 
a helyszínen megünnepelni a gólokat. 
„A piros lap nehézségeket okozott, 
nincs is lehetőségünk túl sok cserére, 
miközben háromnaponta tétmeccset 
játszunk, de a fi úk hozzáállása elké-
pesztő volt. Megemeljük a kalapunkat 
előttük” – fogalmazott Ilyés. Az érté-
kes pontmentés révén a Sepsi OSK 24 
ponttal második az összetettben, mi-

közben a Viitorul 31 ponttal áll az élen. 
A hétvégi hatodik fordulóban kikapott 
ugyanakkor a Hermannstadt hazai pá-
lyán 1-0-ra a Clinceni gárdájától, a Iași 
viszont a Târgoviștei Chindia vendége-
ként aratott 2-0-s sikerével szakította 
meg nyeretlenségi sorozatát, és hagy-
ta maga mögött a playout sereghajtó 
pozícióját. A forduló zárómeccse lap-
zártánk után fejeződött be, amikor is 
a Dinamo a Voluntari együttesét látta 
vendégül. A Dinamo még csütörtök 
este szenvedett „megalázó”, 3-0-ás ve-
reséget hazai pályán a FCSB elleni Ro-
mán Kupa-elődöntőben, és miközben 
így a továbbjutásra minimális esélye 
maradt az idegenbeli visszavágón, az 
élvonalban való bennmaradási esélyei 
sem kiválóak.

A felsőházban az ötödik fordulónál 
tartanak, amikor is a Medgyes 2-0-
ra kikapott hazai pályán a Botoșani 

együttesétől. A Kolozsvári CFR–Craio-
va összecsapást lapzártánk után ren-
dezték, ma pedig Astra–FCSB találko-
zó lesz 20 órától.

Ami a következő szezonra érvényes 
élvonalbeli licencet illeti, azt az aktu-
ális mezőny mindegyik tagja megkap-
ta, és a másodosztályban feljutásra 
esélyes gárdák is jogosultak lesznek 
a Liga 1-ben pályára lépni – ha azt 
sikerül a pályán kiharcolniuk. Alap-
fokon amúgy a Hermannstadt és a 
Turris-Oltul kérvényét utasították el, 
de fellebbezésük sikerrel járt, és a hét-
végén kihirdetett végleges listán már 
ők is szerepelnek a Kolozsvári CFR, a 
FCSB, a Craiova, az Astra, a Medgyes, 
a Botoșani, a Viitorul, a Sepsi OSK, a 
Voluntari, a Clinceni, a Târgoviștei 
Chindia, a Dinamo, a Iași, az UTA, a 
Ploiești-i Petrolul, a Rapid és az Argeș 
FC klubjai mellett.

Liga 1: emberhátrányban mentett pontot a Sepsi OSK

 » „A fi úk 
hozzáállása 
elképesztő volt. 
Megemeljük a 
kalapunkat előt-
tük” – fogalma-
zott Ilyés Róbert, 
a Sepsi OSK 
másodedzője.

Az átütemezett, szeptemberi 
időpontban sem rendezik 
meg a női kézilabda-Bajnokok 
Ligája négyes döntőjét. A bu-
dapesti végjátékot pénteken 
törölte az Európai Kézilab-
da-szövetség.

 » KRÓNIKA

N em védheti meg címét idén a 
Győri ETO női kézilabdacsa-
pata, de a Râmnicu Vâlcea 

és a Bukaresti CSM sem folytathat-
ják már a Bajnokok Ligája 2019–
2020-as szezonját, miután a sport-
ág kontinentális szervezete (EHF) 
pénteken úgy döntött, hogy eltörli 
a négyes döntőt, és így értelemsze-
rűen a negyeddöntőket sem ren-
dezik meg. A legjobb nyolc között 
Râmnicu Vâlcea–Metz, Bukaresti 
CSM–Győri ETO, Buducsnoszt–
Esbjerg és Rosztov-Don–Brest pá-
rosítás szerint játszottak volna. A 
budapesti végjátékot, mint isme-
retes, a koronavírus-járvány miatt 
szeptember 3–6-ra halasztották, 
de mint azt a hivatalos közlemény 
jelzi: a világegészségyügyi helyzet 
folyamatos és kiterjedt vizsgálatát 
követően a csapatok és a játékosok 
egészségét mindenek fölé helyezve 
az őszi rendezést sem tartják kivi-
telezhetőnek.

AZ EURÓPAI KÉZILABDA-SZÖVETSÉG LEFÚJTA A NŐI BL VÉGJÁTÉKÁT A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT

Elmarad a legjobbak négyes döntője

 » „Mindany-
nyiunk számára 
fájdalmas, nehéz 
megbékélni a 
helyzettel” – 
fogalmaz a női 
BL négyes döntő 
eltörlését bejelen-
tő közlemény.

A Magyar Kézilabda-szövetség 
(MKSZ) mint helyi szervező közle-
ményben hangsúlyozta, hogy végig 
elkötelezett volt a FINAL4 előké-
szítésében, és csalódottak, amiért 
le kell mondaniuk az eseményről. 
„Nem tudunk mit tenni, mint al-
kalmazkodunk a kialakult helyzet-
hez, és elfogadjuk az EHF-döntését 
még akkor is, ha folyamatosan arra 

készültünk, és azért dolgoztunk, 
hogy szeptemberben vagy eset-
leg később meg tudjuk rendezni 
a BL-végjátékot. Csalódottak va-
gyunk, és nagyon sajnáljuk, hogy 
le kell mondanunk az eseményről, 
amely mind a Győri Audi ETO, mind 
a magyar szurkolók és a magyar ké-
zilabda számára hagyományosan az 
év egyik csúcseseménye. Idén nem 
kerülhet rá sor, ami mindannyiunk 
számára fájdalmas, nehéz megbé-
kélni a helyzettel” – idézte Horváth 
Gabriellát, az MKSZ főtitkárát a hi-
vatalos közlemény.

A tornára megvásárolt jegyek árát 
a szervezők teljes egészében vissza-
térítik, ugyanakkor érdekesség, hogy 
bár a BL idei szezonját befagyasztot-
ták, a következő szezont a terveknek 
megfelelően szeptember 12–13-án 
tervezik elindítani. A csoportsorolás 
július elsején lesz.

A férfi ak Bajnokok Ligájában, mint 
ismeretes, eltörölték a nyolcaddöntő-
ket, és csak a négyes döntőt tervezik 
megrendezni decemberben.

Nem vesz részt a feljutási tornán a Szejke SK kézilabdacsapata

A Székelyudvarhelyi Szejke SK kézilabdacsapat vezetőtanácsa úgy döntött, hogy a csapat idén 
nyáron nem vesz részt a Bölények Ligájába való feljutásért kiírt selejtező tornán, és a következő 
szezont is a másodosztályban kezdi. Az elmúlt időszakban komoly változások történtek a klubnál, 
lemondott ez eddigi ügyvezető igazgató, Ilyés Szabolcs, a megbízott ügyvezető Győri István lett. A 
vezetőtanácsban is változás történt, Jakab Attila városmenedzser helyét Buzogány Attila, a Melinda 
Steel Kft. kereskedelmi igazgatója vette át. „A jelenlegi anyagi helyzetet kielemezve az a döntés 
született, hogy a következő szezonban is a másodosztályban szerepelünk. Így nem lett volna értel-
me, hogy részt vegyünk a selejtező tornán. Nem a megpróbáltatástól féltünk, hiszen jó a csapatunk, 
hanem a tornán elköltendő pénzt másra is fel tudjuk használni. Rengeteg munka vár ránk, az anyagi 
hátteret meg kell teremteni, hiszen addig hiába futunk neki a feljutásnak, míg nincs meg hozzá a 
kellő összeg. Jelenleg a másodosztályban van lehetőségünk elindulni” – mondta megkeresésünkre 
Győri István. A csapat vezetőségének célja, hogy a jelenlegi keretet megtartsa, új igazolások nem 
lesznek, az utánpótlásból fognak majd fi atalok csatlakozni a többiekhez. (Zátyi Tibor)

Még várni kell rá. Nem lesz az idei szezonban több Bukaresti CSM–Győr rangadó




