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Osztrák győztese lett
a szebeni körversenynek
Az osztrák Gregor Mühlberger 
nyerte meg a Szebeni Kerékpáros 
Körversenyt. A Bora-Hangsrohe 
versenyzője mögött csapattársa, 
Patrick Konrad lett az összetett-
ben a második, míg a dobogó 
harmadik fokára az Israel Start 
Up Nations svájci kerékpárosa, 
Matteo Badilatti állhatott fel. 
A legjobb hazai sportoló a 28. 
helyen zárt Serghei Țvetcov lett, 
míg Eduard Grosu az 56. helyen 
zárt. „Büszke vagyok, amiért 
ilyen profi  sportolók vannak 
a romániai kerékpársportban. 
Rengeteget készültek, és sok időt 
áldoztak fel ezért” – mondta 
Novák Károly Eduárd, a hazai 
kerékpárosszövetség elnöke.
 
Megvédte bajnoki címét
a Juventus
A Juventus labdarúgócsapata 
megvédte bajnoki címét a Serie 
A idei szezonjában, miután va-
sárnap késő este 2-0-ra legyőzte 
a Sampdoriát, és ezáltal behoz-
hatatlan előnyre tett szert az 
összetett élén. A torinói „Öreg 
Hölgy” sorozatban kilencedszer, 
összességében pedig 36. alkalom-
mal emelheti magasba a trófeát. 
Ezáltal természetesen főtáblás 
lesz a Bajnokok Ligája következő 
idényében, de ugyanígy a har-
minckét csapatos csoportkörben 
kezd majd az Inter, az Atalanta 
és a Lazio is. Spanyolországból a 
bajnok Real Madrid mellett a Bar-
celona, az Atlético Madrid és a 
Sevilla, Angliából a bajnok Liver-
pool mellett a Manchester City, a 
Manchester United és a Chelsea, 
Németországból a bajnok Bayern 
München, valamint a Dortmund, 
a Leipzig és a Mönchenglad-
bach, Franciaországból a Paris 
Saint-Germain és a Marseille, 
Oroszországból a Zenit és a 
Moszkvai Lokomotiv, Portugáliá-
ból a Porto, Belgiumból a Brugge, 
Ukrajnából a Sahtar Donyeck, 
míg Törökországból az Isztam-
buli Basaksehir számít biztos 
csoportkörösnek. Alanyi jogon 
főtáblára jutnak majd az augusz-
tusi BL- és EL-döntők győztesei 
is, miközben hat helyet a selejte-
zők során töltenek majd fel.
 
Katar olimpiát
rendezne 2032-ben
Katar levélben tudatta a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottsággal (NOB), 
hogy szívesen lenne házigazdája 
a 2032-es nyári ötkarikás játékok-
nak. Hasonló szándékáról érte-
sítette a NOB-ot korábban már 
India, Ausztrália, Kína, továbbá 
a közös jelentkezést fontolgató 
Észak- és Dél-Korea. Katar – 
amely 2022-ben labdarúgóvébét 
rendez –, eddig kétszer pályázott 
olimpiára, de a szűkített listán 
már nem szerepelt. A 2016-os já-
tékokat Rio de Janeiro, a 2020-ast 
pedig Tokió kapta.

KÜLÖNFÉLE

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.

Elmaradt az aradiak vasárnap 
estére tervezett ünneplése, 
miután a feljutás bebiztosítá-
sához szükséges pontot nem 
tudta otthon tartani az UTA 
másodosztályos labdarúgócsa-
pata. A Rapid nyert, ezért meg-
maradt a matematikai esélye 
az élvonalbeli szerepelésre.

 » KRÓNIKA 

E lnapolta az UTA élvonalba 
való feljutását a Rapid lab-
darúgócsapata, amikor a má-

sodosztályos bajnokság negyedik 
fordulójában 2-1-re nyert Aradon. 
Az összetettben listavezető házi-
gazdáknak egy döntetlen is elegen-
dő lett volna ahhoz, hogy matema-
tikailag biztossá tegyék helyüket 
a Liga 1 következő szezonjában, 
de hiába szerezték meg vasárnap 
délután a vezetést, mert bukares-
ti vendégeik az egyenlítés után a 
78. percben mindhárom pontot 
elrabolták. Pedig a Maros-parti-
aknak a járványügyi korlátozások 
ellenére szurkolói biztatásban is 
részük volt, drukkereik ugyanis 
a stadion közvetlen szomszédsá-
gában lévő ingatlan udvarán, az 
építkezési állványzatokra és házte-
tőkre felmászva teremtettek „mecs-
cshangulatot”. Többtucatnyi ultra 
közül páran a lefújás után a ven-
dégcsapatnak üzentek „hadat”, 
amiért az ünneplést elnapolták, és 
a csendőrök éberségét kijátszva, 
összeverekedtek az őket korábban 
hergelő Dan Alexa edzővel. Utóbbi 
a ProSportnak azt mondta, ő csak 
védekezett, a játékosai pedig ad-
digra már az autóbuszban voltak, 
így őket nem bántották.

Matematikailag amúgy még a 
giulești-i „vasutasoknak” is ma-
radt esélyük a feljutásra; jelenleg 
24 pontjuk van a harmadik helyen, 
ám a mögöttük 24 ponttal negye-
dik Mioveni, a 23 ponttal ötödik 
Argeș FC és a 22 ponttal hatodik 
Petrolul csak ma lép pályára a ne-
gyedik fordulóban. Az élen az UTA 

TÖBBTUCATNYI UTA-SZURKOLÓ ÜNNEPLÉSÉT RONTOTTA EL A RAPID ARADI GYŐZELME A LIGA 2-BEN

Elnapolták az UTA feljutását

Lemaradtak. A Rapid (világos mezben) „lehajrázta” az UTA-t a másodosztályos bajnokságban

 » A Ma-
ros-partiaknak 
a járvány ügyi 
korlátozások 
ellenére szurko-
lói biztatásban is 
részük volt, druk-
kereik ugyanis a 
stadion közvet-
len szomszéd-
ságában lévő 
ingatlan udva-
rán, az építkezé-
si állványzatokra 
és háztetőkre 
felmászva terem-
tettek „meccs-
hangulatot”.

29 ponttal maradt, miközben a Tur-
ris-Oltul 25 pontot gyűjtött eggyel 
kevesebb lejátszott meccsen. Utób-
bi ma 17 órától a Mioveni-t fogadja, 
hogy utána 19 órától Petrolul–Argeș 
FC összecsapásra kerüljön sor. Az 
augusztus elsejei utolsó fordulóban 
Mioveni–Petrolul, Rapid–Turris és 
Argeș FC–UTA párosítás szerint ját-
szanak. Az élvonalba, mint ismere-
tes, az első két helyezett jut fel egye-
nes ágon, míg a tabellán harmadik 
helyen záró gárda osztályozót játsz-
hat a Liga 1 alsóházának majdani 
hatodik helyezettjével.

Azt jelenleg a Iași foglalja el, 
amelyik tizenegy lejátszott mérkő-
zés után 23 pontnál tart. Mögötte 
viszont a Dinamónak (7 mérkő-
zés/21 pont) és a Târgoviștéi Chin-
diának (9/17) is vannak elmaradt 
összecsapásai. Nem érezheti még 
magát biztonságban a Sepsi OSK 
sem, amely 28 ponttal maradt a 
negyedik helyen, miután vasárnap 
este 2-0-ra kikapott a Voluntari 
vendégeként a 11. fordulóban. Az 
Ilfov megyei csapat 31 ponttal elő-
relépett a harmadik helyre. Az ösz-

szetett élén 42 ponttal álló Viitorul 
helyét három fordulóval a szezon 
vége előtt már senki sem fenyege-
ti. Legközelebb szerdán Chindia–
Clinceni (17 óra) és Hermannstadt–
Viitorul (19 óra) találkozók lesznek, 
majd csütörtökön a Iași–Voluntari 
(20.30) összecsapást rendezik a 12. 
fordulóban. A Sepsi OSK a Dina-
mót fogadta volna, de mivel utóbbi 
együttes a koronavírus-fertőzések 
miatt karanténban van, a találko-
zót elhalasztották. A háromszéki-
eket edző Leo Grozavu elmondása 
alapján nehéz időszakot élnek állt, 
a zsúfolt program miatt immár ösz-
szegyűlt a fáradtság a csapatnál. 
„Valahogy el kell érnünk azt, hogy 
jól fejezzük be ezt a bajnokságot, 
majd kielemezzük a szezont, mert 
vannak egyes játékosok, akik mint-
ha nem ugyanabba az irányba húz-
nának” – nyilatkozta. A szakvezető 
hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
nem tart a kieséstől, mivel nincse-
nek a veszélyzónában, holott ők 
az egyedüli olyan csapat, amelyik 
eddig háromnaponta tétmérkőzést 
játszott.
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 » JÓZSA CSONGOR

Tordán felkészülési mérkőzésekkel 
éledt újjá a kézilabdaélet Romániá-

ban. A házigazda Potaissa férfi  együt-
tese mellett a Nagybányai Minaur és a 
Vaslui csapatai léptek pályára. A csa-
patoknak el kellett fogadniuk az előírt 
járványügyi protokollt, és miközben 
minden egyes résztvevőnek negatív 
koronavírusteszttel kellett rendelkez-
nie, a zárt kapuk mögött rendezett 
összecsapások idején a maszkviselés 
is kötelező volt – ezen szabály alól csu-
pán a pályán lévő kézilabdázók voltak 
kivételek.

„Lehet, hogy sokan nem így látják, 
de számomra a nézők hiánya jelentette 
a legnagyobb űrt. Az évek során meg-
szoktuk, hogy telt ház előtt játszunk, 

sokat segít ez a felpörgésben, a ritmus 
megtalálásában. Nehéz ezt kézilab-
dameccsnek mondani, de profi k va-
gyunk, alkalmazkodunk a helyzethez. 
Mindenképp jó, hogy meccset tudtunk 
játszani, ám hogy mi lesz a folytatás-
ban, azt senki sem tudja” – osztotta 
meg tapasztalatait Tálas Huba. A Pota-
issa 34 éves, korábbi román válogatott 
beállója jelezte: a felkészülést július 
7-én kezdték el, de a rendelkezéseknek 
megfelelően csak kisebb csoportok-
ban edzettek, az erőteremben pedig 
egyedül végezték a gyakorlatokat. „A 
programunk mindig változik, még azt 
sem tudjuk, mi lesz a holnapi nappal. 
Felfordult az életünk, Tordán utcák 
vannak lezárva a koronavírus miatt. 
Ez jelenleg nem az a kézilabdázás, 
amit megszoktunk” – tette hozzá.

A Bölények Ligája a tervek szerint 
augusztus 18-án rajtolna – a mostani 
országos helyzetet elnézve, valószínű-
leg csúszik a kezdés. Az elmúlt héten 
a Dunărea Călărași keretéből hár-
man megfertőződtek, tegnap pedig a 
Steaua egyik játékosának lett pozitív a 
Covid-tesztje. „Kontaktsportról beszé-
lünk. Itt mindenki megérinti a labdát, 
izzadsággal átitatott mezekben ját-
szunk, meg kell fognunk, állítanunk 
az ellenfelet. Az igazság az, ha valaki 
behozza a fertőzést, akkor nagyon 
gyorsan elkaphatja mindenki. Rend-
szeresen tesztelnek bennünket, már 
három szűrésen túl vagyok, de még 
így is nehéz lesz az újraindulás” – ösz-
szegzett a beálló. A Tordai Potaissa a 
román élvonal mérkőzésein kívül az 
Európa Kupában is érdekelt.

Tálas Huba: ez a kézilabda nem az igazi
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