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• Gól nélküli dön-
tetlennel végződött 
a Kolozsvári CFR és 
a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK találkozó-
ja a labdarúgó 1. Liga 
második fordulójának 
szombati játéknapján.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

E ddigi négy kolozsvári talál-
kozójának mindegyikén pont 
nélkül maradt a háromszéki 

gárda, amely élvonalba jutása óta a 
CFR ellen rendelkezik a leggyengébb 
mérleggel, hiszen kilenc mérkőzés-
ből (nyolc bajnoki, egy kupameccs) 
mindössze egy pontot tudott szerez-
ni, tette ezt hazai pályán valamivel 
több, mint egy évvel ezelőtt az előző 
bajnokság elején.

A szombat esti mérkőzés rosszul 
kezdődött a vendégek számára, hi-
szen néhány perc után elveszítették 
Gabriel Vașvarit, aki sérülés miatt 
kénytelen volt elhagyni a pályát, he-
lyére pedig az egyik új igazolás, Bou-
bacar Fofana érkezett.

Az első játékrész folyamán több 
lehetőségük volt a kolozsváriaknak, 
de a Sepsi OSK kapusa, Niczuly Ro-
land bizonyította, hogy nagyon jó 

formában van. Előbb magabiztosan 
védte Burcă fejesét, majd a szünet 
előtt kétszer is nagyot mentett Ron-
don lövéseinél. A sepsiszentgyörgyi-
ek kevésbé voltak veszélyesek, egye-
dül Dimitrov kapura törése okozott 
gondot a hazai védelemnek.

A második félidő elején is közel 
volt a gólhoz a CFR, amely büntető-
höz jutott Nouvier fegyelmezetlensé-
ge miatt, de Deac akárcsak a hétközi, 
Dinamo Zagreb elleni BL-mérkőzé-

sen, ezúttal is rontott a tizenegyes 
pontról. Ezután is egyértelműen 
uralta a játékot a házigazda, azonban 
nem találta a rést a sepsiszentgyör-
gyi védelmen, a Sepsi OSK játékosai 
ebből a szempontból helytálltak.

A címvédő kolozsváriak nem tud-
tak javítani a bajnokságban a BL-ből 
való kiesés után, a háromszéki együt-
tes pedig megszerezte első pontját az 
új idényben, egyben először maradt 
veretlen a CFR otthonában.

Ilyés Róbert, a Sepsi OSK másod-
edzője: „Számunkra minden egyes 
megszerzett pont, főleg idegenben 
és a bajnok ellen nagyon fontos. Fi-
gyelembe véve a játék alakulását és 
a CFR helyzeteit, értékes döntetlent 
értünk el. Az első fordulóban a Craio-
va ellen sem érdemeltünk vereséget, 
a szerencse azonban ezúttal a mi 
oldalunkon volt, mivel a hazaiak ki-
hagyták a tizenegyest. Nem sikerült 
a legjobb játékunkat nyújtani, de a 

játékosok hozzáállásával mégis nyer-
tünk egy pontot egy olyan csapattal 
szemben, amelynek számos lehető-
sége volt”.

Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 
2. forduló: Kolozsvári CFR–Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 0–0. CFR: 
Bălgrădean – Susic, Cestor, Burcă, 
Butean – Itu (Petrila, 69.), Hoban 
(Bordeianu, 89.), Păun (Djokovic, 
70.) – Deac, Rondon (Golofca, 89.), 
Costache (Debeljuh, 46.). Edző: Dan 
Petrescu. Sepsi OSK: Niczuly – Ra-
doslav, Bouhenna, B. Mitrea, Ștefan 
– Achahbar (Bajrovic, 46.), Vașvari 
(Fofana, 8.), Purece, Aganovic (Fü-
löp L., 83.) – Carnat (V. Mitrea, 83.), 
Ștefănescu (Nouvier, 46.). Edző: 
Leo Grozavu. Vezette: Adrian Cojo-
caru (Galac). További eredmények: 
Medgyesi Gaz Metan–FC Argeș Pi-
tești 2–0; Aradi UTA–FC Voluntari 
0–0; Nagyszebeni Hermannstadt–
Academica Clin ceni 2–2; FC Botoșa-
ni–Jászvásári Poli 4–0. Az Univers-
itatea Craiova–Astra Giurgiu és az 
FCSB–FC Viitorul találkozók lapzár-
ta után értek véget. Ma 21 órától a 
Chindia Târgoviște–Bukaresti Dina-
mo mérkőzést rendezik.

Székelyföldi csapat a magyar körversenyen
A spanyol Jon Aberasturi nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpáros 
körverseny szombati nyitószakaszát, amelyet Esztergomban és környékén 
rendeztek. A mezőnyre vasárnap a Debrecen és Hajdúszoboszló közötti 
158 kilométeres sík – 565 méter szintkülönbséget tartalmazó – etap várt. 
A 41. Tour de Hongrie-n a szerdai kékestetői befutóig a versenyzőknek 826 
kilométert kell megtenniük. A további program: ma, 3. szakasz, Karcag–
Nyíregyháza, 182 km; holnap, 4. szakasz, Sárospatak–Kazincbarcika, 180 
km; szerdán, 5. szakasz, Miskolc–Gyöngyös–Kékestető, 188 km. A nem-
zetközi szövetség (UCI) 2.1-es kategóriájú viadalán 20 csapat 119 verseny-
zője szerepel, köztük a csíkszeredai Team Novák, amelynek összetétele: 
a romániai Novák Károly Eduárd, az ukrán Yegor Dementyev, a magyar 
Wermeser Zsombor (mindhárman para-versenyzők), a szintén magyar 
Rózsa Balázs és Szentpéteri András, illetve az olasz Simone Sano.

Elkezdődött a Tour de France
A norvég Alexander Kristoff nyerte meg a 107. Tour de France kerék-
páros-körverseny első szakaszát, amelyen a 176 fős mezőny 156 
kilométert teljesített Nizzában és környékén. A francia körversenyt a 
koronavírus-járvány miatt rendezik meg a nyár közepe helyett szokatlan 
időpontban, de még így is az idei első háromhetes viadal, mivel a szintén 
elhalasztott, általában májusi Giro d’Italia csak októberben lesz, és azt 
követi, részben átfedéssel a Vuelta ciclista a España.

Hamilton rajt-cél győzelmet aratott
A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit 
versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Belga 
Nagydíjon, ezzel tovább növelte az előnyét az összetett pontversenyben. 
Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri Bottas ért célba második-
ként, míg a dobogó alsó fokára Max Verstappen, a Red Bull holland ver-
senyzője állhatott fel. A vb egy hét múlva Monzában, az Olasz Nagydíjjal 
folytatódik.

• RÖVIDEN 

K iváló csíki eredmények szület-
tek a Cheile Grădiștei sportbá-

zison megrendezett nyári, sírolleres 
biatlon országos bajnokságon, ahol 
a csíki biatlonisták a harmadik ver-
senynapon négy dobogós helyezést 
értek el. Az üldözőversenyeken az 
ifj úsági II-es korosztályban András 

Vivien 45 másodperc előnnyel nyert 
újabb bajnoki címet, ugyanebben a 
korosztályban a végig kiegyensúlyo-
zott teljesítmény nyújtó Váncsa Szil-
via pedig a dobogó harmadik fokára 
állhatott. Az első két versenynapon 
elért eredményeket felülmúlva, a 
felnőttek között Márton Enikő, az ifi  

II-es fi úk között pedig Kovács Zalán 
bronzérmes lett. 

A bajnokságon részt vevő csíki 
sportolókat Márton Simon, Márton 
Szilárd, Balázs Zsolt (edzők) és Czont 
Attila (fi zioterapeuta) készítették fel 
és kísérték el Bucegi-hegységben 
megrendezett vetélkedőre. (D. L.)

A koronavírus megjelenése óta 
először Csíkszeredában rendez-

tek hivatalos sakkversenyt Romá-
niában. A Biró Sándor nemzetközi 
sakkmester által megszervezett, hét-
végén befejeződött csíki sakkfesztivál 
főcsoportját a brassói Iulian Sofronie 
nyerte. A két főverseny (A1 és A2) a 23. 
Caissa néven futott, a 7. Balogh János 
Emlékversenyt pedig szintén két cso-

portban (U10 és U14) a gyerekek szá-
mára írták ki. Íme, a dobogósok.

U8-as korosztály:  1. Kovács Ba-
lázs (Szatmár) 6,5 pont, 2. Aurelian 
Butuza (Marosvásárhely) 6 pont, 3. 
Vladimir Sofronie (Marosvásárhely) 
5,5 pont.  U14-es korosztály: 1. Ma-
ier-Donici Dávid (Marosvásárhely) 
5,5 pont, 2. Ioana Denisa Călugărea-
nu (Ploiești) 4,5 pont, 3. Mihai Tătar 

(Marosvásárhely) 4,5 pont. A2-es 
csoport: 1. Rendi Éva (Székelyud-
varhely) 8,5 pont, 2. Andrei Gheor-
ghe (Csíkszereda) 6,5 pont, 3. Nicolae 
Juncu (Kolozsvár) 6 pont. A1-es fő-
csoport: 1. Iulian Sofronie (Brassó) 
8 pont, 2. Barátosi Dániel (Marosvá-
sárhely) 7 pont, 3. Matei Stefan Vilcu 
(Marosvásárhely) 5,5 pont. 

D. L.

Négy csíki biatlonérem a bajnokság zárónapján

Brassói sportoló nyerte a Caissa sakkversenyt

A Gyöngyös hazai pályán 25–24-
re kikapott a Butel Szkopje csa-

patától a férfi  kézilabda Európa-liga 
selejtezőjének első fordulójában, a 
párharc szombati visszavágóján, en-

nek ellenére továbbjutott. A magyar 
csapat pénteken 34–21-re győzött. Az 
észak-macedóniai koronavírus-hely-
zet miatt mindkét mérkőzésre a heve-
si városban került sor. Férfi  kézilabda 

Európa-liga, selejtező, 1. forduló: RK 
Butel Szkopje (északmacedón)–HE-
DO B. Braun Gyöngyös 25–24 (12–14), 
továbbjutott a Gyöngyös, 58–46-os 
összesítéssel. (D. L.)

Veresége ellenére továbbjutott a Gyöngyös

Pontszerzés a bajnok otthonában
Elérte célját a Kolozsvári CFR elleni mérkőzésén a Sepsi OSK

A Sepsi OSK játékosai leginkább 
a védekezésre összpontosítottak, 
a CFR kihagyta nagy helyzeteit

◂  F O R R Á S :  F A C E B O O K / F O T B A L  C L U B  C F R  
     1 9 0 7  C L U J / N A P O C A




