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V ereséggel kezdte a férfi  kézilab-
da Európa Liga csoportkörét a 

Bukaresti Dinamo, a sorozat magyar 
képviselője, a Tatabánya pedig nem 
tudott kiállni a Peliszter elleni mér-
kőzésen, mert 15 játékosának pozitív 
lett a koronavírustesztje. Férfi  kézi-
labda Európa Liga, csoportkör, 1. for-

duló. B csoport: Bukaresti Dinamo–
Lisszaboni Sporting (portugál) 25–27 
(15–16), Eperjesi Tatran (szlovákiai)–
Nimes (francia) 22–28, Füchse Berlin 
(német)–IFK Kristianstad (svéd) 30–
23. D csoport: Kadetten Schaffh  ausen 
(svájci)–GOG Håndbold (dán) 29–28. 
A HC Eurofarm Pelister (északma-

cedón)–Grundfos Tatabánya KC és a 
Rhein-Neckar Löwen (német)–K Tri-
mo Trebnje (szlovén) mérkőzéseket 
elhalasztották. A csoportkör négy 
hatos csoportban zajlik, és mind-
egyikből az első négy jut a nyolcad-
döntőbe.

D. L.

A Tatabánya nem játszott, a Dinamo kikapott

Á llampolgári esküt tett Scsetyi-
nyina Julija orosz származású 

műkorcsolyázó, aki így Magyar 
Márkkal közösen magyar színek-
ben harcba szállhat párosban a 
2022-es téli olimpiai indulás kivívá-
sáért. A magyar szövetség (MKOSZ) 
honlapja szerint a gyerekkora óta 
Svájcban élő sportoló a Zuglói 
Anyakönyvi Hivatalban tette le az 

esküt és vette át a honosításról szó-
ló okiratot.

A 24 éves korcsolyázó és Magyar 
Márk az idei Európa-bajnokságon a 
tizedik helyen végzett, a magyar ál-
lampolgárság felvételével pedig min-
den akadály elhárult az elől, hogy a 
duó a pekingi kvótáért küzdhessen. 
A szövetség a beszámolójában emlé-
keztet arra, hogy párosban legutóbb 

64 éve szerepelt magyar kettős téli 
játékokon: az 1956-os Cortina d’Am-
pezzó-i olimpián Nagy Marianna és 
Nagy László bronzérmet nyert.

A magyar páros általában Orosz-
országban edz, ám a koronavírus-jár-
vány miatt a nyár eleje óta – kisebb 
megszakításokkal – a magyar fővá-
rosban tréningezik, Scsetyinyina 
pedig társa családjánál lakik. (D. L.)

Magyar állampolgár lett a műkorcsolyázó

Az önkénteseket aggasztja a koronavírus
A világjárvány miatt jövő nyárra halasztott tokiói olimpia és paralimpia 
önkénteseinek 79 százalékát aggasztja a koronavírus terjedése – 
számolt be az MTI egy frissen publikált japán tanulmányra hivatkozva. 
A Kyodo hírügynökség által szerdán ismertetett felmérést az ötkarikás 
játékokra jelentkezett segítők körében augusztus 10. és 31. között 
online végezték, és a kérdésekre 13 480 önkéntes válaszolt. A 2021-es 
olimpián közreműködni szándékozók 75.1 százaléka azt várja a japán 
kormánytól, hogy biztonságos környezetet teremt munkájához. A jövő 
nyári játékokat július 23. és augusztus 8. között rendezik, a paralimpia 
időpontja augusztus 24.-szeptember 5.

Nézők a Portugál Nagydíjon
Naponta 27 500 szurkoló látogathat ki a péntektől vasárnapig tartó 
Formula–1-es Portugál Nagydíjra. „Mivel a pálya mentén nagyjából 90 
ezer ülőhely van, a jelenlegi járványügyi helyzetben 27 500 fő az enge-
délyezett létszám” – áll a portugál kormány közleményében. A rendel-
kezés arra is kiterjed, hogy az érdeklődők elhelyezésénél figyelni kell 
a távolságtartásra, csak ülőhelyekre lehet belépőt értékesíteni, és a 
drukkerek nem közlekedhetnek a szektorok és az ülőhelyek között. A 
hétvégi portimaói futam a szezon 12. viadala lesz, és 24 év után az első 
Portugál Nagydíj. Azután került a versenynaptárba, hogy a pandémia 
miatt néhány futamot törölni kellett.

• RÖVIDEN 

• Nehezen, de kiharcolta a labdarúgó Román Kupa 4. fordulójában a to-
vábbjutást az FK Csíkszereda. Valentin Suciu legénysége tegnap délután 
az alsóbb ligában játszó Brassói SR Municipal otthonában győzött 1–0-ra, 
a továbbjutást jelentő gól a ráadásban született.

D O B O S  L Á S Z L Ó

N ézők nélkül, üresen táton-
gó lelátók előtt játszották 
le tegnap délután a brassói 

Ifj úsági (Tineretului) Stadionban a 
labdarúgó Román Kupa 4. forduló-
jának mérkőzését, amelyen Brassó 
megye egyetlen versenyben maradt 
harmadosztályú csapata a 2. ligás FK 
Csíkszeredát fogadta.

Többet birtokolta a labdát és 
többet támadott az első félidőben a 
vendég Csíkszereda, de százszázalé-
kos gólhelyzetet az első 45 percben 
egyik csapat sem tudott kialakítani. 
A mérkőzés első veszélyesebb lövését 
a házigazdák részéről jegyeztük, a 7. 
percben Răchişan lövése a kapu mel-
lett szállt el. Két csíki helyzet követ-
kezett: a 13. percben Mészáros nem 
tudta értékesíteni Bor beadását, a 25. 
percben pedig Eder mintegy 8 mé-
terről kapu fölé rúgta a labdát. A 30. 
percben veszélyes támadást hoztak 
össze a házigazdák, Popa laposan 
kapu elé ívelte a labdát, de egyik csa-
pattársa sem érte el. A 36. percben 
Takács beadását Bara fejelte kapu 
fölé, a szünet előtti pillanatokban 
pedig Mészáros törhetett kapura, de 
nem találta el a brassói kaput.

A második félidőben is többet 
támadott a székelyföldi gárda, a 
házigazdák pedig védekezésbe tö-
mörültek és ellentámadásokkal pró-
bálkoztak. A 60. percben Botorok, a 
65. percben pedig Eder előtt adódott 
gólszerzési lehetőség, de a brassóiak 
kapusa, Căucă menteni tudott. A 68. 

percben Căucă védte Bor fejesét, majd 
a folytatásban Apró lövése eltalálta a 
felső kapufát. A rendes játékidő végé-
ig folytatta rohamait az FK Csíkszere-
da, de Bauza és Eder is jó helyzetből 
nem tudta a hálóba lőni a labdát. Volt 
a brassóiaknak is egy nagy helyzetük, 
de Ribánszky szögletre mentett.

Következett a kétszer 15 perces 
ráadás, ezekben a percekben szinte 
végig a vendég FK Csíkszereda táma-
dott, de a gól nehezen jött össze. A 
111. percben Marrone tört be bal olda-

lon a 16-os területére, a kapu elé ívelt 
labdát pedig a jó ütemben érkező 
Botorok a kapuba fejelte (0–1). A hát-
ramaradt percekben újabb gólokat 
lőhettek volna a vendégek, de Bauza 
és Hebelkon ziccerei nem találták el 
a kapu területét.

Az FK Csíkszereda bejutott a ku-
pasorozat legjobb 32 együttese közé, 
és a következő ellenfele valószínűleg 
első ligás csapat lesz.

Labdarúgó Román Kupa, 4. for-
duló (a legjobb 32 közé jutásért): 

Brassói SR Municipal–FK Csíksze-
reda 0–1 (0–0, 0–0, 0–1), gólszerző 
Botorok János (111. perc). Játékveze-
tők: Valentin Naidin (Turnu Măgure-
le), Marius Bărbulescu (Bukarest) és 
Robert Meres (Kolozsvár). Megfi gye-
lők: Cristian Nica (Ploieşti) és Ioan 
Orosfoian (Marosvásárhely).

Brassói SR: Căucă (Maxim, 69.) 
– Răducan (Boricean, 63.), E. Renţa, 
Marinescu (Moraru, 77.), Dobrean, 
Burlacu, Fekete, H. Popa, Iordache, 
Răchişan (Iordache, 63.), Cenk (Şer-
ban, 63.). Vezetőedző: Liviu Nicolae

FK Csíkszereda: Ribánszky – Pal-
meş, Apró, Marrone, Takács, Savin 
(Haberkon, 63.) Eder, Szondi (Boto-
rok, 46.), Bara (Antal, 79.), Bor (Csü-
rös, 91.), Mészáros (Bauza, 63.). Veze-
tőedző: Valentin Suciu

Kiesett a kupából a Rapid

Meglepetésre kiesett a kupasorozat-
ból a Bukaresti Rapid, a román fővá-
ros vasutas csapatát a szintén buka-
resti, a 3.Ligában szereplő Progresul 
búcsúztatta. Szintén búcsúzott a 
kupasorozattól a másodosztályos 
Bukaresti Metaloglobus, a CS Mio-
veni és a Lénárdfalvi SK. Eredmé-
nyek, Román Kupa, 4. forduló: Lip-
pai CS Şoimii–Temesvári Timişoara 
0–1, Sellenberki Viitorul–Kolozsvári 
U 0–3 (játék nélkül, a házigazdák 
koronavírusos megbetegedések mi-
att nem tudtak kiállni), Bukaresti 
Progresul 1944 Spartac–Bukaresti 
FC Rapid 3–2 (hosszabbítás után), 
CSM Slatina–AFC Turris Oltul Turnu 
Măgurele 0–0 – büntetőlövések után 
8–9, ACSO Filiaşi–FC U Craiova 1948 
SA 0–4, Váradszentmártoni SK–Lé-
nárdfalvi SK 4–3, Győrödi SK–Te-
mesvári ASU Poli 3–4 (hosszabbítás 
után), ACS Şomuz Fălticeni–ACSM 
Ceahlăul Piatra Neamţ 0–4, ACS 
Huşana Huşi–CSM Focşani 1–0, 
ACS Dacia Unirea Brăila–SCM Glo-
ria Buzău 1–2, CSA Axiopolis Sport 
Cernavodă–Konstancai AFC Farul 
4–6 (hosszabbítás és büntetőlövé-
sek után), ACS Mostiştea Ulmu–AFC 
Dunărea 2005 Călăraşi 1–2, Buka-
resti FC Metaloglobus–FC Petrolul 
Ploieşti 1–2 (hosszabbítás után), CS 
Concordia Chiajna–CS Mioveni 1–0 
és CS Viitorul Dăeşti–ACS Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu 1–2 (hosszabbí-
tás után). A következő fordulóban, a 
legjobb 32 között pályára lépnek az 
élvonalbeli csapatok, köztük a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK is.

Túlórára kényszerült a Suciu-csapat
Továbbjutott a labdarúgó Román Kupában az FK Csíkszereda

Célkitűzés teljesítve. Bekerült 
a kupasorozat legjobb 32 együttese közé 
az FK Csíkszereda

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  ERDÉLY  BÁLINT  ELŐD




