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Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lin-
dab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb 
bádogos munkák elkészítését, csatornakészítést 
több színben, valamint belsőépítészeti munkálato-
kat és fa kertek-kapuk készítését – előnyös árakon. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag 
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejára-
ti ajtók, terasz ajtók többféle méretben, új fa- és 
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. 
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

Miközben egyre növekszik a 
koronavírus-fertőzöttek száma 
a hazai élvonalbeli labdarú-
gásban, addig a Sepsi OSK 
együttese ma az FCSB ellen 
lép pályára a Román Kupáért. 
Ez lesz a háromszéki klub 
történetének első döntője, de 
a járvány miatt a mérkőzést 
nézők nélkül rendezik, szurko-
lóik pedig csak távolból druk-
kolhatnak, hogy hazavigyék 
Sepsiszentgyörgyre a serleget.  

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

G yőzelmi reményekkel utazik 
ma Ploiești-re a Sepsi OSK 
élvonalbeli futballcsapata, 

hogy történetében először a Ro-
mán Kupáért játsszon döntőt az 
FCSB ellen. A háromszékiek, mint 
ismeretes, a Iași együttesét bú-
csúztatták a fi náléért, miközben a 
fővárosi „piros-kékek” örök riváli-
sukat, a Dinamót ejtették ki a leg-
jobb négy között. „Az esélyek, 60 a 
40-nel. Nekünk a kevesebb, hiszen 
egy tapasztaltabb, jobb csapattal 
mérkőzünk meg, vagyis egyénileg 
jobb játékosokkal. De ez csapat-
munka, és reméljük, hogy felbo-
rítjuk a papírformát, és hazahoz-
zuk a kupát Sepsiszentgyörgyre” 
– mondta a Krónikának Hadnagy 
Attila, a háromszékiek klubveze-
tője. A Kovászna megyei együttes, 
mint ismeretes, a Liga 1-es bajnok-
ság alsóházi rájátszásában zsúfolt 
programmal szembesült az elmúlt 
másfél hónapban. Háromnaponta 
tétmérkőzést játszottak, miközben 
a felsőházi rájátszásban érdekelt 
FCSB-nek kevesebb találkozón kel-
lett pályára lépnie, ráadásul – mint 
arra Leo Grozavu, a Sepsi OSK edző-
je rámutatott – többet is pihenhet-
tek, illetve készülhettek a fi náléra, 
miután a hétvégi, Kolozsvári CFR 
elleni mérkőzésük elmaradt. Had-
nagy is hangsúlyozta, hogy min-
den apró dolog számít. „Az FCSB 

KLUBTÖRTÉNELMI DÖNTŐT JÁTSZIK MA A SEPSISZENTGYÖRGYI SEPSI OSK AZ FCSB-VEL A LABDARÚGÓ-ROMÁN KUPÁÉRT

Kupával koronáznák meg az „elkoronázott” idényt

Papírformát döntenének. A csapategységre épít a Sepsi OSK az FCSB elleni kupa döntőben

 » „Ez csa-
patmunka, és 
reméljük, hogy 
felborítjuk a 
papírformát, 
és hazahozzuk 
a kupát Sepsi-
szentgyörgy-
re” – mondta 
a Krónikának 
Hadnagy Attila, 
a háromszékiek 
klubvezetője

szerencsésebb helyzetbe került, mi 
játszottunk hétvégén. Biztos, hogy 
frissebbek lesznek, de nem biztos, 
hogy jobbak lesznek. Megvan a mi 
esélyünk is, és remélem, hogy élünk 
vele” – mondta. Leo Grozavu edző a 
találkozó előtti sajtótájékoztatón is a 
csapategység fontosságát emelte ki, 
meglátása szerint az ellenfelet nem 
kell bemutatni senkinek. „Nekem is 
ez az első döntőm, de a főszereplők 
a játékosok lesznek. Sajnálom, hogy 
ezt nézők nélkül játszunk, szerintem 
ez lesz az egyedüli zárt kapuk mögött 
rendezett fi nálé a hazai történelem-
ben” – jegyezte meg.

Játék a vírus árnyékában
Miközben a szentgyörgyiek és a buka-
restiek a kupadöntőre készültek teg-
nap, élvonalbeli riválisaiknál újabb 
koronavírus-fertőzötteket diagnosz-
tizáltak. A már eddig is tíz Covid-po-
zitív futballistát számláló Dinamónál 
a 28 éves csatár, Mattia Montini és a 
masszőr tesztje mutatta ki a vírust, 
miközben a Craiovánál a csapatme-
nedzser, Lucian Pretorian fertőződött 
meg, és ezért el kellett rendelni az 
epidemiológiai vizsgálatot. Hétvégi 

mérkőzéseiket is elhalasztják, mint 
ahogyan a szintén fertőzötteket szám-
láló Kolozsvári CFR sem léphet egye-
lőre pályára, hiszen tegnapra tovább 
nőtt a pozitív esetek száma. A sport-
sajtó tegnapi beszámolója alapján a 
fellegváriak játékosai közül Cristian 
Manea is fertőzött, mellette – mint 
ismeretes – Adrian Alexandru Păun, 
Claudiu Petrilă, Grzegorz Sandomi-
erski, Cristian Bălgrădean, Damjan 
Djokovic és Cătălin Golofca estek ki 
Dan Petrescu keretéből, de a szakmai 
stáb öt tagjának szervezetében is ki-
mutatták a koronavírust. A CFR, mint 
ismeretes, múlt szombaton Bukarest-
ben lépett volna pályára. Menetrend 
szerinti járattal utaztak el, az utasok 
közül pedig voltak, akik arra panasz-
kodtak, hogy a repülőn nem tartották 
be a járványügyi előírásokat. „Min-
den lehetséges forgatókönyvet számí-
tásba vettünk márciusban. A szezon 
befagyasztása a legutolsó lehetőség, 
egyelőre az újratesztelések eredmé-
nyét várjuk, és majd utána döntünk” 
– nyilatkozta Justin Ștefan, a Hivatá-
sos Labdarúgóliga (LPF) főtitkára.

A történtek kapcsán a sportminisz-
ter, Ionuț Stroe további szigorításokat 

helyezett kilátásba a következő sze-
zonra nézve, ugyanakkor meglátása 
szerint, ha a hatályon lévő szabályo-
kat mindenki betartotta volna, nem 
jelentek volna meg ezek a gócpontok 
a romániai futballban.

Hadnagy lapunknak rámutatott, 
hogy az eredmények tükrözik a baj-
nokság jelenlegi helyzetét, és sze-
rinte már a vírus megjelenésekor 
tönkrement a pontvadászat. „Mi azt 
mondtuk, hogy a pályán le kellene 
játszani az összes mérkőzést, de most 
már az lenne a legkorrektebb, ha va-
lami döntést hoznának, hiszen csak 
napról napra nő az esetek száma, és 
a mostaninál még dramatikusabbá is 
válhat a helyzet, ha nem lép valamit a 
liga vagy a szövetség. Valaki valamit 
fel kellene már vállaljon. Ideje volna, 
hiszen egymásnak passzolják a lab-
dát, és senki nem vállal fel semmit. 
Ez a baj” – mondta. A klubvezető ér-
deklődésünkre jelezte: a kupadöntő 
előtt nem kellett tesztet végezniük. Az 
kéthetente szükséges, így hétvégére 
kell majd újabb Covid–19-tesztet el-
végezniük a csapatnál. „Nálunk, hála 
istennek, eddig minden rendben volt, 
és reméljük, hogy továbbra is az lesz” 
– tette hozzá.

Szurkolók nélküli fi nálé
A Román Kupa döntőjét nézők nélkül 
rendezik Ploiești-en, de mint Had-
nagy rámutatott, a szurkolók szá-
mára a szentgyörgyi polgármesteri 
hivatal közreműködésével kivetítést 
szerveznek a stadionban 500 rész-
vevővel. „Mint hallottam, a város-
ban is lesznek meccsnézések, tehát 
a szurkolóknak lesz, ahol megnéz-
niük a meccset. Sajnos csak tőlünk 
távol szurkolhatnak majd nekünk, 
és nagyon hiányozni fognak, mert 
biztos, hogy nagyon sokan eljöttek 
volna Ploiești-re erre a történelmi 
eseményre. Az az igazság, hogy ez 
az egész helyzet nem jó, de nincs mit 
csinálnunk, állunk elébe” – mondta 
a klubvezető. A döntő ma 20 órakor 
kezdődik. A hazai DigiSport, a Tele-
komSport és a LookSport csatornák, 
valamint a magyarországi M4 Sport 
egyaránt élőben közvetítik.
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 » KRÓNIKA

„Nagy büszkeséggel tölt el, hogy 
az Euroliga elfogadta a neve-

zésünket a 2020–2021-es szezonra” 
– jelentette be tegnapi sajtótájé-
koztatóján Rusz István, a Sepsi SIC 
ügyvezető igazgatója. A sepsiszent-
györgyi női kosárlabdacsapat mene-
dzsere rámutatott, hogy mostanáig 
a Târgoviște volt az egyedüli romá-
niai együttes, amely a legrango-
sabb női klubtornán indulhatott. Ez 
a 2012–2013-as szezonban történt, 
épp amikor a háromszéki egyesület 
megalakult. „Amennyiben nem lesz 
több mint tizenhat csapat a nevezők 
között, úgy selejtező nélkül csoport-
körösök leszünk, ellenkező esetben 
oda-vissza vágó alapon selejtezőt 
játszunk, amelynek első kihívása a 

szeptember 23–30. közötti időszak-
ban lesz, de ha vírus közbeszól, ak-
kor valószínűleg októberre marad” – 
tájékoztatott a sportvezető. Kiemelte: 
ez egy hatalmas lépés számukra, úgy 
véli, hogy büszkesége Székelyföld-
nek, hogy euroligás csapatot tudtak 
összerakni.

A felkészülést augusztus 31-én 
akarják kezdeni, és már a barátságos 
mérkőzéseket szervezik. Egyelőre a 
szeptember derekára tervezett 51. Sió 
Kupán vennének részt, ahol hét ma-
gyarországi gárda mellett az egyedüli 
külföldi meghívott lennének. „Meglát-
juk, hogy meg tudjuk-e majd rendezni 
előtte a Sepsi Kupát, vagy más barátsá-
gos mérkőzést fogunk játszani” – tette 
hozzá. Megjegyezte, hogy egyelőre sok 
a bizonytalanság a következő idény 
kapcsán. A hazai élvonalba velük 

együtt hat csapat nevezett be, miköz-
ben a másodosztályban hét gárda in-
dulna, de mivel a Târgoviște még nem 
biztos, hogy vállalni tudja a szereplést, 
elképzelhető, hogy a két mezőnyt ösz-
szevonva rendezik a pontvadászatot.

A csapat stábja nem változott, to-
vábbra is a bosnyák Zoran Mikes ve-
zetőedző irányítása mellett készülnek, 
a következő szezonban pedig zöld-fe-
hérben játszik majd Annemarie Göd-
ri-Părău, Andra Mandache, Orbán 
Nikolett, Kovács Renáta, Ștefania Că-
tinean, Rebecca Tobin, Jovana Pašić, 
valamint hosszú sérülés után visszatér 
Ioana Ghizilă. Öt év után visszatért a 
sepsiszentgyörgyi Kelemen Kincső is, 
továbbá csatlakozott a kerethez Adina 
Stoiedin, a görög Pinelopi Pavlopou-
lou, a szlovák Marie Ruzickova és az 
amerikai Rebekah Gardner.

Euroligában indulhatnak a háromszékiek

 » Rusz István, 
a Sepsi SIC ügy-
vezető igazga-
tója hatalmas 
lépésnek nevezte 
az Euroliga-in-
dulást, úgy véli, 
hogy büszkesége 
Székelyföldnek, 
hogy euroligás 
csapatot tudtak 
összerakni.

Nyert az UTA

E lőször nyert az UTA labdarúgócsa-
pata a kényszerszünet óta a Liga 

2-es bajnokság playoffj  ában. Az ara-
diak a Mioveni vendégeként győztek 
2-0-ra a harmadik fordulóban, ezért 
most 29 pontnál tartanak. A tegnapi 
mérkőzések lapzártánk után fejeződ-
tek be, de az eredményektől függetle-
nül a Maros-partiak az összetett éléről 
várják a következő összecsapást.




