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 » RÖVIDEN

Gyenes Mani másodikként
ért célba
A litván Arunas Gelazninkas 
mögött a második helyen ért 
tegnap célba Gyenes Emánuel 
„Mani” a Szaúd-Arábiában zajló 
Dakar Rali nyolcadik szakaszán, 
a szervizcsapat nélkül verseny-
zők Malle Moto kategóriájában. 
A szatmárnémeti motoros az 
összetettben a harmadik helyen 
maradt, az élen viszont a tegnapi 
szakaszgyőztes átvette a vezetést 
az olasz Maurizio Gerinitől. Az 
autósok mezőnyének élén nem 
történt változás: továbbra is a 
francia Stéphane Peterhansel 
vezet, bár tegnap csak harmadik 
lett Nasser al-Attiyah és Carlos 
Sainz mögött. 

Rövid téli szünet után a 
visszavágókkal folytatódik 
a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság alapszakasza. 
Ma a bajnokesélyes Craiova és 
a felsőházi rájátszásba pályázó 
Sepsi OSK összecsapása lesz a 
slágermeccs.

 » SÁNTA IMRE,
 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA 

A megszokottnál sokkal rö-
videbb téli szünet után 
folytatódik a hazai élvonal-

beli labdarúgó-bajnokság alap-
szakasza. A mezőny a héten a visz-
szavágókra tér vissza a pályára, és 
miután vasárnap este bepótolták a 
tizenkettedik fordulóból elmaradt 
Viitorul–Hermannstadt találkozót, 
az összetett is teljes képet fest az 
őszi idényről. A tengerpartiak 2-1-
re nyerték meg a mérkőzést, ezért 
20 ponttal a felsőházi rájátszást érő 
hatodik helyre léptek elő, miközben 
a Hermannstadt 15 ponttal a kieső 
zónából várja a 16. fordulóban.

A Viitorulnak ez volt az első 
győzelme Mircea Rednic edző 
szakvezetésével, a szakember pe-
dig lefújást követően leszögezte: 
„még hátravan 15 döntő” – utalva 
a visszavágószezonra, amely so-
rán playoffh  elyen maradnának.

A legjobb hat között amúgy a 
Clinceni jelenti a meglepetést, 25 
pontjával az ötödik helyen telelt, 
az FCSB, a Craiova, a Kolozsvári 
CFR és a Sepsi OSK mögött. Utób-
bi szintén a felsőházi rájátszásba 
jutást célozta, de nehéz évkezdés 
vár rá, hiszen ma a Craiova vendé-
ge lesz.

Felsőházi célok
A sepsiszentgyörgyieknek van, 
amiért visszavágniuk az oltyánok-
nak, hiszen a 2020–2021-es idény 
legelső mérkőzésén úgy szen-
vedtek egygólos vereséget, hogy 
miután több nagy lehetőséget is 
kihagytak, az ellenfél a meccs vé-
gén Elvir Koljic lesgyanús helyzet-
ből talált be a kapujukban. A két 

A VISSZAVÁGÓSZEZON MAI SLÁGERMÉRKŐZÉSÉT A SEPSI OSK JÁTSSZA A CRAIOVA OTTHONÁBAN

„Tizenöt döntővel” folytatódik a Liga 1

Új kihívások. Rövid felkészülés után már téli terepen folytatódik a Liga 1-es bajnokság

 » Leo Groza-
vu, a Sepsi OSK 
vezetőedzője 
azt is elmondta, 
célkitűzésük nem 
változott, ott 
akarnak lenni a 
felsőházi ráját-
szásban, főleg 
hogy az őszi idé-
nyük jól sikerült.

együttes eddig kilenc alkalommal 
találkozott egymással az élvonal-
ban, ebből az oltyánoknak öt ösz-
szecsapást sikerült megnyerniük, 
a Sepsi OSK három győzelemmel 
büszkélkedhet, egy mérkőzés pedig 
döntetlennel végződött. A párharc 
külön érdekessége, hogy a kilencből 
hét mérkőzésen 1-0-s végeredmény 
született, és a mostani erőviszonyo-
kat tekintve is kiélezett küzdelemre 
számítanak a felek.

Mivel a tél igazából csak most 
köszöntött be, a tavaszinak aligha 
nevezhető rajt előtt Leo Grozavu, a 
Sepsi OSK vezetőedzője abban bí-
zik, hogy csapata át tudja menteni 
az őszi szezon végén mutatott for-
máját. A szakember szerint rövid 
idő állt rendelkezésükre felkészülni 
a folytatásra, az időjárási viszonyok 
sem fognak kedvezni a labdarúgás-
nak, de igyekeznek alkalmazkodni 
a körülményekhez, és megőrizni he-
lyüket a rangsor első felében. „Na-
gyon kevés idő jutott a felkészülésre, 
alig egy hét, de ez idő alatt igyekez-
tünk felmérni, mennyit veszítettünk 

az erőnlétből, és megpróbáltunk 
elvégezni néhány fi nomhangolást 
a játékunkban. Elégedetlen vagyok 
abból a szempontból, hogy nem 
tudtunk edzőmérkőzéseket játsza-
ni, valamint tartani azt a progra-
mot, amit szerettünk volna, de nem 
panaszkodom, mert minden csapat 
hasonló helyzetben van. A havazás 

is be fog zavarni, és ha az időjárás 
decemberben kegyes volt hozzánk, 
mostantól valószínűleg nehéz ta-
lajú pályákon kell majd edzeni és 
játszani. Ezek a körülmények, de 
mennünk kell tovább azon az úton, 
amelyen elindultunk. Nehéz lesz a 
Craiova ellen, de a következő há-
rom fordulóban is, hiszen olyan 
ellenfelekkel találkozunk, amelyek 
a felsőházat célozzák meg. És amíg 
megtaláljuk a korábbi ritmusunkat, 
pragmatikusan kell játszanunk, 
minden kínálkozó lehetőséget ki-
használva arra, hogy pontokat sze-
rezzünk” – nyilatkozta Leo Grozavu, 
a Sepsi OSK vezetőedzője.

A székelyföldi csapat trénere azt 
is elmondta, célkitűzésük nem vál-
tozott, ott akarnak lenni a felsőhá-
zi rájátszásban, főleg hogy az őszi 
idényük jól sikerült. Ez arra is köte-
lezi őket, hogy megmutassák, nem 
véletlenül tartoznak a bajnokság 
élmezőnyéhez, de azzal is számol-
niuk kell, hogy az ellenfelek jobban 
fi gyelnek majd rájuk, és motiváltan 
fognak játszani ellenük.

Problémák a bajnoknál
Motiváltan szeretne játszani a Ko-
lozsvári CFR is, a címvédő fellegvári 
együttesnek viszont máris problé-
mája adódott, tegnap ugyanis kide-
rült, hogy egyik kulcsemberének, 
Paulo Viniciusnak pozitív lett a ko-
ronavírustesztje. A LookSport emlé-
keztetett rá, hogy bár a Szamos-par-
ti csapatból korábban már többen 
átestek a fertőzésen, a 36 éves vé-
dőnek mostanáig rendre negatív 
volt a tesztje, most viszont legalább 
két mérkőzésről lemaradhat. A CFR 
csak csütörtökön,20 órakor fogadja 
a Clinceni-t a 16. fordulóban. Előtte 
aznap Botoșani–Argeș FC összecsa-
pás lesz 17 órától. A ma 19.15-kor 
kezdődő Craiova–Sepsi OSK slá-
germeccs előtt Medgyes–Volunta-
ri (17 óra) találkozó lesz, holnap 
pedig Târgoviște–Iași (17 óra) és 
Hermannstadt–Dinamo (19) párosí-
tás szerint játszanak. A „téli bajnok” 
FCSB pénteken 20 órakor az Astra 
ellen, hazai környezetben kezdi az 
esztendőt, miközben az UTA a Viito-
rult fogadja aznap 17 órától.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Csíkszeredából Nagyváradra köl-
töztették azokat a január 14–15-

ére tervezett férfi  kosárlabda-mérkő-
zéseket, amelyeknek az Erőss Zsolt 
Aréna adott volna otthont, miután 
a hargitai sportcsarnokban a január 
7-ei csíksomlyói tűzvész károsultja-
it szállásolták el. „A január 14–15-ei 
mérkőzéseket nem tudjuk megren-
dezni, jeleztem a szakszövetségnek, 
a csíki tornát pedig Nagyváradra 
költöztették. A jövő heti buborék-
eseményről a mai nap folyamán 
hozunk döntést a csíkszeredai vá-
rosvezetéssel közösen. Bár a tűzvész 
hajlék nélkül maradt károsultjait 
nem a játéktéren szállásolták el, a 

légtér ugyanaz, ezért az Erőss Zsolt 
Arénában felfüggesztettünk minden 
sporttevékenységet. Mi a Kós Károly 
utcai sportcsarnokban edzettünk, 
és oda kényszerül a futsalcsapat is” 
– mondta el Lászlófy Botond, a VSK 
Csíkszereda vezetőedzője. Ide kap-
csolódó hír, hogy a VSK Csíkszereda 
amerikai idegenlégiósa, Miles Bow-
man Jr. januári fi zetését a tűzvész 
károsultjainak ajánlotta fel.

Sajnos Bowman sérüléssel küsz-
ködik, a tegnapi edzésen nem tudott 
részt venni. „A hétfői edzésen tizen-
egyen voltunk, ami óriási dolog, hi-
szen tudtuk gyakorolni az öt az öt 
elleni játékot. Korábban mindig keve-
sebben voltunk a tréningeken. Ma a 
csíki kosárlabdázók koronavírus-tesz-

telésen esnek át, ennek eredményétől 
függ, hogy milyen csapattal utaz-
hatunk Nagyváradra, ahol a tisztes 
helytállás a cél, az, hogy mérkőzésről 
mérkőzésre fejlődjünk” – nyilatkozta 
a szakember. Nagyváradon csütörtö-
kön Temesvár–Csíkszereda és Nagy-
váradi VSK–Focșani párosítás szerint 
játszanak, másnap pedig Focșani–Te-
mesvár és Nagyvárad–Csíkszereda 
mérkőzések lesznek.

A bajnokság élén négy buboréktor-
na után a Nagyszeben áll 17 ponttal, 
de kevesebb mérkőzést játszott mint 
a Kolozsvári U-BT, amely a mezőny 
egyedüli veretlen csapata. A szebeniek 
eddig egy, a váradiak viszont már két 
vereséget is elszenvedtek az alapsza-
kasz során.

Nagyváradra költözött a csíki kosártorna

 » A VSK Csík-
szereda amerikai 
idegenlégiósa, 
Miles Bowman Jr. 
januári fi zeté-
sét a tűzvész 
károsultjainak 
ajánlotta fel.

A LIGA 1 ÁLLÁSA
  1. FCSB 15111337–15 34
  2. Craiova 15102319–9 32
  3. CFR 1594218–6 31
  4. Sepsi OSK 1576224–13 27
  5. Clinceni 1567216–10 25
  6. Viitorul 1555521–20 20
  7. Târgoviște 1555512–12 20
  8. Botoșani 1546521–22 18
  9. UTA 1545513–25 17
10. Astra 1544721–21 16
11. Medgyes 1551919–26 16
12. Dinamo 1544718–18 16
13. Voluntari 1543820–25 15
14. Hermannstadt 1536617–23 15
15. Iași 1542914–35 14
16. Argeș FC 1525814–24 11




