
2020.  JÚLIUS 29 . ,  SZERDA1 0 S P O R T #tesztelés  #edzősors

17.00 1. Liga: Chindia–Clinceni (Digi 1, Telekom 1, Look Sport)
19.00 1. Liga: Hermannstadt–Viitorul (Digi 1, Telekom 1, Look Plus)
20.30 Serie A: Sampdoria–Milan (Digi 2, Telekom 3, Look Sport 2)
20.30 Serie A: Lazio–Brescia (Digi 3, Telekom 2, Look Sport)
20.30 Serie A: Sassuolo–Genoa (Digi Sport 4, Telekom Sport 3)
20.30 1. Liga: Udinese–Lecce (Telekom Sport 4)
21.30 1. Liga: Astra–Craiova (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
22.45 Serie A: Cagliari–Juventus (Digi 2, Telekom 2, Look Sport)
22.45 Serie A: Torino–Roma (Digi 3, Telekom Sport 3, Look Sport 3)
22.45 Serie A: Fiorentina–Bologna (Digi 4, Telekom 4, Look Sport 2)

• 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  

• Visszatérhetett a 
pályára a Kolozsvári 
CFR labdarúgócsapata, 
miután kiderült, hogy 
a fővárosban elvégzett 
koronavírustesztek 
eredményei a legtöbb 
esetben hamis ered-
ményt mutattak ki. A 
bajnoki címvédésre tö-
rekvő együttes hat nap 
alatt három mérkőzést 
játszik.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A múlt hét folyamán a kolozs-
vári klubnál nem kevesebb, 
mint 16 játékosnak, illetve 

10 szakmai stábtagnak, köztük Dan 
Petrescu vezetőedzőnek lett pozitív 
a koronavírusteszt eredménye. A 
vizsgálatokat egy bukaresti klinikán 
végezték el, a CFR ugyanis a főváros-
ban rekedt, mivel az FCSB elleni, jú-
lius 18-ai mérkőzését az első fertőzé-
ses eset miatt elhalasztották. Aztán 
múlt hétvégén a küldöttség vissza-
térhetett Kolozsvárra, ahol két újabb 
tesztet végeztek el, ezeknek ered-
ménye viszont nagy meglepetésre 

a legtöbb személy esetében negatív 
eredményt hozott, és mindössze öt 
labdarúgónál mutatták ki a fertőzést. 
Sajtóinformációk szerint a kétes ügy 
miatt a Kolozsvári CFR jogi lépéseket 
tervez a bukaresti klinika ellen, és 
több százezer eurós kártérítést köve-
tel, fi gyelembe véve a hamis pozitív 
teszteredményeket, ugyanis anyagi 
és érzelmi szempontból jelentős ká-
rokat okoztak a klubnak, a csapatot 
pedig hátráltatták a felkészülésben.

A CFR végül megkapta az engedélyt 
a Kolozs Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóságtól a felkészülés újrakez-
désére, a csapat pedig tegnap este lap-
zártánk után már pályára lépett az FC 
Botoșani ellen a vasárnapról elhalasz-
tott hazai meccsén az 1. Liga felsőházi 
rájátszásának 9. fordulójában. A kiala-
kult helyzet miatt azonban a bajnoki 
címvédésre törekvő együttesnek ret-
tentően kemény feladata van a szezon-
zárón, hiszen kevesebb mint egy héten 
belül három sorsdöntő összecsapást 
kell lejátszania: az FC Botoșani elleni 
találkozó után pénteken 20.30-tól pó-
tolja be a másik elhalasztott meccsét 
az FCSB otthonában, majd augusz-
tus 3-án, hétfőn az esetleges „bajnoki 
döntőt” vívja az U Craiovával. Ezután 
ugyanis már nem lesznek időpontok a 
mérkőzések lejátszására, hiszen a lab-
darúgóligának, amely elkötelezett a 
bajnokság pályán való befejezésének, 
éppen augusztus 3-áig kell közölnie 
az UEFA-val a Bajnokok Ligájában és 
az Európa Ligában induló együttesek 
neveit.

Portugál edző válthatja 
Dan Petrescut

A lisszaboni A Bola sportnapilap 
online kiadása úgy tudja, az 1. Li-
gában címvédő kolozsvári labdarú-
góklub menedzsmentje Ricardo Sá 
Pintóval kezdeményezhet tárgya-
lásokat. A 45-szörös portugál vá-
logatott csatár lehet Dan Petrescu 
utódja a CFR-nél. A vasutasokkal az 
elmúlt években két bajnoki címet 
nyerő 52 éves sikeredző távozását 
valószínűnek tartja a bukaresti 
sportsajtó, miután a tréner és a 

klubvezetőség kapcsolata megrom-
lott az utóbbi időben.

A Petrescunál öt évvel fi atalabb 
luzitán neve ismerősen csenghet 
a futballrajongóknak, hiszen játé-
kosként 45 alkalommal szerepelt a 
portugál válogatottban. A 2007-ben 
visszavonult középcsatár az 1996-os 
és a 2000-es Európa-bajnokságon is 
szerepelt hazája nemzeti csapatával, 
amelyben összesen tíz gólt szerzett. 
A kivételes küzdőszelleméről ismert 
portói születésű labdarúgó karrierje 
során az SC Salgueiros, a Sporting CP, 
a Real Sociedad és a Standard Liege 

csapatait erősítette. Ricardo Sá Pinto 
közel tucatnyi klubnál dolgozott már 
edzőkét, a Sporting, a Crvena zvez-
da, a Standard Liege és a Legia Varsó 
szakvezetője is volt, legutóbb pedig a 
Bragát irányította. Eddig egy trófeát 
tudott nyerni edzőként, a 2017/18-as 
szezonban a Belga Kupában diadal-
maskodott együttesével.

Paulo Sergio, Jorge Costa és Toni 
Conceicao után Ricardo Sá Pinto le-
het a Kolozsvári CFR közelmúltbeli 
történetének negyedik portugál veze-
tőedzője, Conceicaót háromszor is 
kinevezték az erdélyi csapat élére.

Lékó armageddonban kapott ki
Lékó Péter armageddonban kapott ki az orosz Jan Nyepomnyascsijtól a 
hetedik fordulóban azon a tízfős online sakktornán, amely a negyedik 
állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen által kitalált és útnak 
indított, egymillió dollár összdíjazású sorozatnak. A Chess24 szakportál 
beszámolója szerint a 15 perces alapjátékidejű partikkal zajló, 150 ezer 
dollár összdíjazású Legends of Chess elnevezésű viadal hétfői napján a 
magyar és az orosz játékos négy döntetlenje után következett az úgyne-
vezett armageddon-játszma, amelyben a világosnak öt, a fekete figurák-
kal játszó Lékónak négy perc állt rendelkezésre, de utóbbinak már a dön-
tetlen is elég lett volna a sikerhez. A partiban Nyepomnyascsij kerekedett 
felül, így 3–2-re győzött. Lékó a múlt keddi nyitókörben a ráadáspartit 
nyerve 3–2-re legyőzte az ukrán Vaszil Ivancsukot, majd három 2,5–1,5-
es vereség következett: szerdán az orosz Peter Szvidlertől, csütörtökön 
Carlsentől, pénteken pedig a korábbi világbajnok orosz Vlagyimir Kram-
nyiktól kapott ki, mielőtt szombaton armageddonban legyőzte az ugyan-
csak egykori világbajnok indiai Viswanathan Anandot, majd vasárnap 
vereséget szenvedett a holland Anish Giritől. A magyar sakkozó tegnap a 
nyolcadik fordulóban az izraeli Boris Gelfanddal játszott.

• RÖVIDEN 

M agyar és román klubok is ér-
dekeltek voltak az Európai 

Kézilabda-szövetség Bécsben rende-
zett tegnapi sorsolásán. Az osztrák 
fővárosban az átnevezett másod-
rangú kontinentális sorozat, az EHF 
Kupa utódjának szánt Európa Liga 
selejtezős párosításait alakították 
ki. A férfi aknál a Tordai Potaissa 
a horvát HRK Goricával, a Kons-
tancai Dél-Dobrudzsa KC az orosz, 
sztavropoli illetőségű HC Viktorral, 
míg a Gyöngyösi Kézilabda Klub az 
észak-macedón Butel Szkopjével ke-
rült össze. A selejtező első fordulójá-

nak odavágóit augusztus 29–30-án, 
a visszavágókat egy héttel később 
rendezik. A szeptember végi má-
sodik körben a Balatonfüredi KSE 
is csatlakozik a kvalifi kációhoz, a 
Grundfos Tatabánya és a Bukares-
ti Dinamo pedig automatikusan a 
főtáblára jutott. A 24 csapatos cso-
portkör mérkőzései a tervek szerint 
október 20-án kezdődnek és jövő év 
márciusában zárulnak, ezt követő-
en 16-an maradnak versenyben a 
négyes döntőért. A női Európa Ligá-
ban csak 2021 januárjában rajtol a 
16 együttest felvonultató csoportkör. 

A főtáblások között találjuk a Siófok 
KC-t és a Nagybányai Minaurt, míg 
ősszel további három magyar és két 
román csapat próbálkozhat a legjob-
bak közé kerülni. A selejtező októbe-
ri nyitókörben a HC Dunărea Brăila 
ellenfele a norvég Tertnes Bergen, 
az Alba Fehérvár KC-é pedig a svájci 
Brühl Handball lesz. Novemberben 
aztán a Váci NKSE, a DVSC Schaeffl  er 
és a SCM Gloria Buzău is bemutat-
kozik az európai kupasorozatban, 
amely új arculatot kapott.

Orbán Zsolt

A CS Mioveni tegnap késő délután 
1–0-ra győzött a Turris Turnu 

Măgurele vendégeként a másodosz-
tályú labdarúgó-bajnokság rájátszá-
sának negyedik fordulójában. Az Ar-
geș megyeiek a 30. percben kerültek 
előnybe, ez a találat pedig elegendő-
nek bizonyult az értékes idegenbeli 
győzelem megszerzéséhez. A házi-
gazda az első félidő végétől ember-
hátrányban játszott. A két csapat he-
lyet cserélt egymással a ranglistán, a 

Mioveni megelőzte a Turrist, és feljött 
a második, élvonalba jutást jelentő 
helyre. Az utolsó fordulót vasárnap 
rendezik, akkor dől el a két biztos 
feljutó, illetve az osztályozós csapat 
kiléte.

Labdarúgó 2. Liga, rájátszás, 4. 
forduló: Turris Turnu Măgurele–CS 
Mioveni 0–1 (0–1), gólszerző Ionuț 
Rădescu (30.). A Petrolul Ploiești–FC 
Argeș Pitești találkozó lapzárta után 
ért véget. Korábban játszották: Ara-

di UTA–Bukaresti Rapid 1–2. Az 5., 
utolsó fordulóban, vasárnap 18.30-
tól: Rapid–Turris, Mioveni–Petrolul 
és FC Argeș–UTA. 

Az állás: 1. UTA 29 pont/4 mecc s, 
2. Mioveni 27/4, 3. Turris 25/4, 4. Ra-
pid 24/4, 5. FC Argeş 23/3, 6. Petrolul 
22/3. A rájátszást követően az első két 
helyezett feljut az 1. Ligába, a harma-
dik pedig osztályozót játszik az él-
vonalban 12. helyen záró csapattal. 
(Horváth Bálint Ottó)

Sorsoltak a kézilabda Európa Ligában

Feljutó helyre került a Mioveni

Megváltozott teszteredmények
Perelni készül a Kolozsvári CFR a klubot ért károk miatt

CFR–Craiova csata a bajnoki címért. Ki emeli magasba a végén a trófeát?   ▴  FORRÁS:  FACEBOOK/U CRAIOVA


