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Megvonnák a támogatást
a resicabányaiaktól
Resicabánya polgármestere, Ioan 
Popa megvonná támogatását a 
városi sportklub kézilabda-szak-
osztályától, amiért a Román 
Kézilabda-szövetség tornarend-
szerben szervezi az élvonalbeli 
bajnokságot. Az elöljáró rá-
mutatott, hogy a versenykiírás 
magas költségekkel jár, ráadásul 
csapatukat többször megkárosí-
totta a mérkőzéseken tapasztalt, 
vitatható játékvezetés. Ameny-
nyiben az önkormányzat vissza-
vonja a férfi csapat támogatását, 
az kénytelen lesz visszalépni a 
Bölények Ligájától.
 
Gyergyóban maradtak a pontok
A gyergyóiak ünnepeltek a 
székelyföldi jégkorongsport 90. 
születésnapján: az Erste Ligába és 
a hazai élvonalbeli bajnokságba 
is beszámító hétfő esti találko-
zón a GYHK 4-2-re legyőzte hazai 
pályán a Csíkszeredai Sportklu-
bot. Egy nappal korábban is a 
piros-fehérek nyerték a hargitai 
rangadót, így visszavágtak a 
karácsony előtti két, idegenbeli 
vereségükért. A csíkiak kilencven 
évvel ezelőtt lejátszott első jégko-
rongmérkőzése emlékére „Vol-
tunk, vagyunk, leszünk” feliratú 
molinót feszítettek ki a találkozó 
alkalmával. Az erdélyi csapatok 
csütörtöktől Magyarországon 
játszanak, a Sportklubra az őszi 
vírusfertőzések miatt elmaradt 
meccsek pótlásával együtt kilenc 
idegenbeli mérkőzés vár, ezek-
ből az első kettő csütörtökön és 
pénteken a Titánok ellen játsszák 
le. A GYHK-nak nincsenek elma-
radt találkozói, a Szilassy–Góga 
edzőpáros legénysége a Ferenc-
város vendége lesz csütörtökön. 
A Brassói Corona a Dunaújvárosi 
Acélbikák pályáján lép jégre.

Megkezdték a felkészülést a 
Liga 1-es labdarúgó-bajnokság 
folytatására a hazai csapatok. 
A mezőnyből többen – köz-
tük a Sepsi OSK és UTA – új 
játékosokkal is erősítettek a 
kereteiken.
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F elkészüléssel kezdték az új 
évet a hazai élvonalbeli labda-
rúgócsapatok. A szokásosnál 

rövidebb téli szünet miatt a Liga 
1 mezőnyének tagjai már a héten 
gyülekezőt fújtak, és a jövő heti 
folytatásra hangolnak. Többen 
már új igazolásokat is bejelentet-
tek, köztük a Sepsi OSK is, amelyik 
tegnap a 23 éves spanyol középpá-
lyást, Eder Gonzáles Tortellát szer-
ződtette le másfél évre, hosszabbí-
tási opcióval.

Az átigazolási piacon viszont az 
UTA volt az egyik legaktívabb, ami 
persze nem meglepő, hiszen még 
az elmúlt év végén hat futballistától 
megváltak. Helyükre az aradiak a 
24 éves brazil Roger, a 25 éves litván 
Modestas Vorobjovas és a 31 éves 
Liviu Antal érkezését jelentették be, 
de tegnap Mociu Haralambie ka-
pust is bemutatták a Maros-partiak 
keretében. Bálint László edző jelez-
te, hogy egy szélső védőt és egy éket 

A SEPSI OSK ÉS AZ UTA IS ERŐSÍTETT KERETÉN AZ ÉLVONALBELI FUTBALLBAJNOKSÁG TÉLI SZÜNETÉBEN

Folytatásra hangol a Liga 1

Újra a pályán. Az élvonalbeli labdarúgók megkezdték a felkészülést a Liga 1 jövő heti folytatására

 » A Sepsi OSK 
tegnap a 23 éves 
spanyol közép-
pályást, Eder 
Gozáles Tortellát 
szerződtette 
le másfél évre, 
hosszabbítási 
opcióval.

is szeretnének igazolni, ugyanakkor 
fontosnak tartják, hogy azok érté-
kes, győztes mentalitással bíró játé-
kosok legyenek. A Liga 1-ben újonc 
aradiak, mint ismeretes, több sikeres 
meccs után a téli szünet előtt kisebb 
hullámvölgybe kerültek, de ennek el-
lenére is az alapszakasz középmező-
nyében tanyázva várhatják a folyta-
tást. „A program eléggé zsúfolt, ezért 
nagyon hatékonyan kell mindent 
megszerveznünk, hogy elkerüljük az 
esetleges problémákat” – beszélt a 
szakember a klub hivatalos honlap-
ján közzétett videóbejegyzésben, rá-
mutatva, hogy a koronavírusteszte-
ket ma végzik el, és emiatt eddig csak 
kisebb csoportokban edzettek, hogy 
csökkentsék a fertőzés kockázatát. 
Magyarországi felkészülési mérkő-
zéssel zárják majd a hetet, jövő héten 
viszont már tétmérkőzést kell játsza-
niuk azzal a Viitorullal, amelyik új 
edző, Mircea Rednic irányítása mel-
lett kezdte meg a felkészülést.

A konstancai gárdának már vasár-
nap pályára kell majd lépnie, akkor 
pótolják ugyanis be a Hermannstadt 
ellen elmaradt mérkőzésüket. A sze-
benieknél amúgy a decemberi utol-
só forduló után szintén edzőváltásra 
készültek, de a héten még Ruben 
Albes szakvezető irányítása mellett 
gyűltek össze.

A listavezető FCSB a balhátvéd Ris-
to Radunovicot igazolta át eddig – az 

Astrától –, miközben riválisai közül 
a Craiova eddig lehetséges távozók 
kapcsán jelent meg az átigazolási pi-
acon. Az oltyánok amúgy a héten már 
felkészülési mérkőzést is játszottak, 
amelyen legyőzték a Chindia együt-
tesét. Cornel Papură edző hangsú-
lyozta, hogy a találkozóról nehéz len-
ne messzemenő következtetéseket 
levonni, annak viszont örült, hogy 
sérülésmentesen „megúszták” a 90. 
percet. „Szerintem egyik csapatot 
sem lehet még bajnokesélyesnek 
kikiáltani, mert ahhoz, hogy az első 
helyért harcolhass, először is kva-
lifi kálnod kell a felsőházi rájátszás-
ra. Jelen körülmények között egyik 
csapat sem lehet abban biztos, hogy 
playoffh  elyen végez” – nyilatkozta a 
szakember, hozzátéve ugyanakkor, 
hogy saját kerete kiegyensúlyozott, 
reményei szerint pedig februárban 
már ismét számíthat az ősszel meg-
sérült Elvir Koljicra is.

Az összetett második helyén telelő 
Craiova a tabella negyedik helyén 
álló Sepsi OSK ellen lép pályára a 16. 
fordulóban, míg az FCSB az Astrával 
találkozik majd. A címvédő, a Liga 
1-ben jelenleg harmadik helyen álló 
Kolozsvári CFR ugyancsak megkezd-
te felkészülését a folytatásra, a Clin-
ceni elleni találkozóra edző keretben 
viszont nem volt újdonság. Csütörtö-
kön a Medgyessel játszanak barátsá-
gos mérkőzést.
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„A fő célom az volt, hogy a moto-
rom tönkretétele nélkül telje-

sítsem a szakaszt, ráadásul épp a rajt 
előtt eltört egy tömlő az üzemanyag-
tartály elejéről, és sok időt veszítet-
tem azzal, hogy a hátsó tartályba 
kellett átirányítom az üzemanyagot” 
– mondta Gyenes Emánuel „Mani”, 
miután tegnap csak a hatodik helyen 
ért célba a Szaúd-Arábiában zajló 
Dakar Rali szervizcsapat nélkül ver-
senyzők kategóriájában, Malle Moto 
csoportban. A világ legnehezebb 
sivatagi terepralijának mezőnye a 

harmadik szakasz során a rijádi tar-
tomány homokdűnéi között haladt, 
és 403 kilométernyi mért távot kel-
lett teljesíteniük. A szatmárnémeti 
motoros szerint az útvonal egy gyors 
homokterepen vezetett át, homokos 
kanyonokkal, de kövek és kiszá-
radt folyómedrek is nehezítették a 
versenyzők feladatát. Azáltal, hogy 
tegnap a hatodik helyen ért célba, a 
Malle Moto kategória összetettjében 
is átadta listavezető helyét, és negye-
dik pozícióból várja a mai folytatást. 
„Ez egy hosszú rali, még kilenc sza-
kasz hátravan” – tette viszont hozzá. 
Kategóriájában most Maurizio Gerini 

vezet, de a motorosok abszolút ösz-
szetettjében is változás történt: Sky-
ler Howes vette át a vezetést, bár a 
tegnapi szakaszt az első napon is 
győztes ausztrál Toby Price nyerte 
meg. Az autós mezőnyben Nasser 
al-Attiyah nyert, de az összetettbe-
li hátrányát nem tudta ledolgozni 
Stéphane Peterhansellel szemben, 
aki mintegy öt perccel áll előtte az 
összetettben. Ma Wadi ad-Dawasir-
ból Rijádba halad a mezőny, és ez 
lesz a verseny leghosszabb szakasza. 
A mért táv ugyancsak 337 km lesz, de 
476 kilométernyi összekötő távot is 
teljesíteni kell a célba érkezéshez.

Pozíciót veszített Gyenes Mani a Dakaron

 » „Ez egy 
hosszú rali, még 
kilenc szakasz 
hátravan” – 
mondta Mani.

Vádemelés a „viseltes”
ruházat miatt

H ivatali visszaélés miatt vádat 
emelt a bukaresti törvényszéki 

ügyészség a riói olimpia sportruhá-
zatainak ügyében. A tegnapi közle-
mény alapján öt személy, köztük a 
Román Olimpiai és Sportbizottság 
(COSR) volt főtitkára, Ioan Dobrescu 
és a szervezet négy alkalmazottja 
kapcsán merült fel a gyanú, hogy 
nem megfelelően jártak el a közbe-
szerzési eljárás során, amely révén 
mintegy 63 ezer euróval (307 ezer 
lejjel) megkárosították a COSR-t. 
Emlékezetes, hogy 2016-ban a Bra-
zíliában rendezett ötkarikás játékok 
idején a hatóságok a viseletek meg-
hamisításának gyanújával indítottak 
nyomozást, majd bűnvádi eljárást 
kezdeményeztek az akkor nagy port 
kavaró ügyben. Ezt a Gazeta Spor-
turilor sportnapilap kétes minőségű 
mezekről írt cikke eredményezte. 
A foszló anyagú ruházatról szóló 
helyszíni beszámolójukban akkor 
arra is rámutatnak, hogy a beszállí-
tó, a Pax Creative Sport cég eredeti 
alapítói között a COSR-főtitkár Ioan 
Dobrescu és az akkori COSR-elnök 
Octavian Morariu neve is szerepelt, 
ám ők még 2009-ben, nem sokkal a 
létrehozás után kiléptek a cégből. 
(Krónika)




