
2020.  JÚLIUS 1. ,  SZERDA1 0 S P OR T #labdarúgás  #igazolás

17.00 1. Liga: Academica Clinceni–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
          (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
20.00 Premier League: Everton–Leicester City (Eurosport 1)
20.00 1. Liga: FC Voluntari–Chindia Târgoviște 
           (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
20.30 Serie A: Internazionale–Brescia (Digi 2, Telekom 2, Look Plus)
20.30 Serie A: Bologna–Cagliari (Digi Sport 3, Telekom Sport 4)
20.30 La Liga: Valencia–Athletic Bilbao 
          (Digi 4, Telekom 3, Look Sport 2)
21.00 Szlovák Fortuna Liga: Dunaszerdahely–Slovan Bratislava (M4 Sport)
22.15 Premier League: West Ham United–Chelsea (Eurosport 1)
22.45 Serie A: SPAL–Milan (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.45 Serie A: Fiorentina–Sassuolo (Digi 3, Telekom 3, Look Sport 2)
23.00 La Liga: Real Betis–Villarreal (Digi 2, Telekom 1, Look Plus)
23.00 La Liga: Real Valladolid–Levante (Digi Sport 4)

• 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  

Koronavírusos az FC Botoșani csapatkapitánya
Román sajtóértesülések szerint a labdarúgó 1. Liga felsőházi rájátszá-
sában érdekelt FC Botoșani argentin középpályása, Jonathan Rodriguez 
koronavírustesztje pozitív lett. Az FC Botoșani csapatkapitánya a keret 
másik argentin játékosával, Juan Bautista Cascinivel a koronavírus-jár-
vány okozta nehézségek miatt csak június 18-án érkezett vissza az 
országba, és rögtön karanténba vonultak, így nem találkoztak a csapat 
többi tagjával. Cascini eredményéről nem tesznek említést. Ez a második 
koronavírusos eset a moldvai együttesnél, miután korábban kiderült, 
hogy Petre Rădăuceanu csapatorvos is megbetegedhetett. Június köze-
pén derült ki, hogy Rădăuceanu tesztje pozitív lett, emiatt a teljes játé-
koskeret és a szakmai stáb karanténba vonult, és az Unversitatea Craiova 
elleni bajnokit elhalasztották (utólag bepótolták a mérkőzést, az oltyánok 
2–1-re nyertek). A klub alkalmazottainál elvégzett újabb koronavírustesz-
tek mind negatívak lettek, akárcsak a Rădăuceanun elvégzett második és 
harmadik teszt, így június 19-én már kiengedték a craiovai kórházból.

• RÖVIDEN 

B udapesten, a magyar másodosz-
tályban szereplő Soroksár SC-

nél folytatja labdarúgói pályafutását 
Magyari Szilárd, aki idén nyárig az 
FK Csíkszereda játékosa volt.

Budapest XXIII. kerületi csapata 
honlapján jelentette be a hírt.

„A távozók után nagy örömmel 
tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy si-
került megszerezni a több csapat által 
csábított erdélyi támadót, Magyari Szi-
lárdot. A 22 éves játékos a Hagi Akadé-
mián és a Puskás Akadémián nevelke-
dett, legutóbb a román másodosztályú 

Csíkszeredánál szerepelt, ahol a cson-
ka idényben három gólt szerzett. Szi-
lárd személyében egy kétlábas csatárt 
igazoltunk, aki a támadósor bármelyik 
oldalán bevethető. Soroksári szereplé-
séhez sok sikert kívánunk! Reméljük, 
játékával, góljaival sok szép percet fog 
szerezni szurkolóinknak!” – olvasható 
a sárga-feketék közleményében.

Az új idényt az NB2-ben kezdő, 
1999-ben alapított Soroksár SC jog-
utódja az 1933–1934-es Magyar Ku-
pában diadalmaskodott Soroksári 
AC-nak. A csapat jelenlegi edzője a 

Ferencváros és az FC Porto egykori 
kiváló játékosa, az 58-szoros magyar 
válogatott Lipcsei Péter.

Magyari Szilárd 1998. május 20-
án született, Farkaslakán nőtt fel. 
2015 és 2018 között Magyarországon 
játszott a Puskás Akadémia II. csa-
pata és a Csákvár színeiben, 2018-
tól 2020-ig pedig az FK Csíkszereda 
játékosa volt. A 2019–2020-as csonka 
idényben Magyari Szilárd 18 mérkő-
zésen lépett pályára a román másod-
osztályban az FK Csíkszereda színei-
ben, ahol 3 gólt szerzett. (D. L.)

Magyari a Soroksárnál folytatja

A z egyik legnagyobb elemzőcég, 
az InStat értékei alapján össze-

állították a hétvégén véget ért ma-
gyar labdarúgó-bajnokság álomcsa-
patát. A kezdő tizenegybe egyetlen 
magyar játékos, a bajnok, egyben 
címvédő Ferencváros kapusa, Dibusz 
Dénes fért be, a többiek mindannyi-
an légiósok.

A bajnoki szezont nézve nem 
meglepő, hogy az álomcsapat csak-
nem felét, öt játékost a bajnok Fradi 
ad, tőlük a támadó Nguen Tokmac 
és Olekszandr Zubkov, a védő Eldar 
Civic és Miha Blazic, illetve a már 

említett Dibusz került be a legjobb 11-
be. Három játékos képviseli a bajnoki 
ezüstérmes Fehérvárt, egy a bronzér-

mes Puskás Akadémiát, továbbá Me-
zőkövesdet és a Kisvárdát is képvise-
li egy-egy labdarúgó. (Zátyi Tibor)

Egy magyar játékos az NB I álomcsapatában
Az NB I 2019–20-as szezonjának álomcsapata 

Kapus: Dibusz Dénes (Ferencváros).
Védők:  Eldar CiviC (Ferencváros), Miha Blazic (Ferencváros), Anton Krav-
csenko (Kisvárda), Loïc Négo (Fehérvár).
Középpályások:  Lyes Houri (Fehérvár), Alekszandr Karnyickij (Mezőkö-
vesd), Josip Knezevic (Puskás Akadémia).
Támadók: Nguen Tokmac (Ferencváros), Armin Hodzic (Fehérvár), Olek-
szandr Zubkov (Ferencváros).

• Az FC Viitorul elleni 
bravúros hazai pont-
szerzés után a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi 
OSK az Academica 
Clinceni vendége lesz 
ma 17 órától a labda-
rúgó 1. Liga alsóházi 
rájátszásának hetedik 
fordulójában.

ORBÁN ZSOLT

S zombaton a székely csapat a 
második félidőben mínusz egy 
emberrel játszva, kétgólos hát-

rányból egyenlítve harcolt ki döntet-
lent a play-outot vezető konstancai-
ak ellen. Gheorghe Hagi, a vendégek 
vezetőedzője gratulált a Sepsinek a 
„fantasztikus meccsért”, szerinte na-
gyon jól játszott a házigazda.

A piros-fehérek ma az Academi-
ca Clinceni ellen lépnek pályára 
idegenben, és Leo Grozavu ezúttal 
is nehéz meccsre számít. Az eltiltott 
tréner szerint játékosainak vissza 
kell szerezniük a második helyet az 
alsóházban. Az FC Voluntari jelenleg 
jobb gólarányának köszönhetően 
megelőzi a Sepsit, de a soron követ-

kező ellenfél hátránya csak egy pont 
a háromszékiek mögött.

Mint azt a hétközi bajnokit fel-
vezető sajtótájékoztatón a moldvai 
szakvezető elmondta, a megváltozott 
menetrendben nagy hangsúlyt fektet-
nek a pszichikai feltöltődésre. A ma-
ga részéről hozzászokott már ahhoz, 
hogy háromnaponta van meccsük, 
elmondása szerint a labdarúgók jól 
érzik magukat és teszik a dolgukat. 
Kiemelte, hogy az ellenfél jó formá-
ban van, miután legutóbbi három 

mérkőzésén egyaránt nyert, ráadásul 
gólt sem kapott, ami jelzi, mennyire 
egységes az Ilfov megyei együttes.

Grozavu másfelől nehezményez-
te, hogy az elmúlt időszakban a Sep-
si OSK-val szemben megsokasodtak 
a bírói tévedések. Úgy érzi, a játék-
vezetők kizárólag csapata kárára hi-
báznak, és szeretné, ha ez a jelenség 
egyszer és mindenkorra megszűnne.

A Viitorul és a Jászvásári Poli el-
leni kupameccsen is betalált Fülöp 
Loránd szerint bizakodása ad okot, 

hogy az elmúlt három mérkőzésen 
tizenegy gólt szereztek. A támadó kö-
zéppályás úgy véli, még nem múlt el 
a veszély a bajnokságokban, ponto-
kat kell szerezniük, hogy majd nyu-
godtan tudjanak a Román Kupára 
fókuszálni. Fülöp úgy fogalmazott, 
ezúttal is off enzív fellépés várható a 
Sepsitől, nem bunkerfocit akarnak 
játszani, a győzelem lesz a cél.

Az OSK és a Clinceni eddig két-két 
alkalommal találkozott egymással 
az élvonalban és a másodosztály-

ban, egy döntetlen mellett három 
sepsiszentgyörgyi siker született. A 
vendégeknél egyébként nem léphet 
pályára a Viitorul ellen kiállított Ni-
colae Carnat, míg Peter Gál-Andrezly 
és Andrei Dumiter sérült.

Sajtóhírek szerint a Sepsi OSK 
leigazolta a következő szezonra 
Bogdan Mitreát, a Kolozsváron szü-
letett 32 éves középhátvéd a szlovák 
Spartak Trnavatól csatlakozik, míg a 
másik érkező egy 28 éves besztercei 
kapus, Alexandru Greab, ő legutóbb 
a Concordia Chiajnánál védett. Távo-
zók is vannak, elköszöntek a horvát 
Hrvoje Barisictől, a bolgár Stefan 
Velev pedig a Viitorul ellen játszotta 
utolsó meccsét Sepsi-mezben.

Hétfőn megrendezték a felsőházi 
rájátszás ötödik fordulójának utolsó 
mérkőzését, amelyen a házigazda 
Astra kétgólos hátrányból, Alibec 
duplájával győzte le és előzte meg az 
FCSB-t. Az Astra feljött az EL-selejte-
zőt érő harmadik helyre, ugyanakkor 
az FC Botoșani is beérte pontszámban 
a sorozatban harmadik bajnokiján 
nyerni képtelen fővárosi csapatot.

Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, 
play-out, 7. forduló: ma 17 órától 
Clinceni–Sepsi OSK, 20 órától Vo-
luntari–Târgoviște; holnap 20 órától 
Viitorul–Dinamo. A Poli–Hermanns-
tadt mérkőzés lapzárta után ért vé-
get.  Play-off , 5. forduló: Astra–FCSB 
3–2 (1–2). A play-off  állása: 1. CFR 
36 pont, 2. Craiova 35, 3. Astra 28, 4. 
FCSB 27, 5. Botoșani 27, 6. Medgyes 25.

Kemény csata vár a Sepsi OSK-ra
Az Academica megnyerte legutóbbi három meccsét

Fülöp Loránd jó formában várja a találkozót, a Sepsi utóbbi két meccsén eredményes volt   ▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




