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• Csíkszeredából 
Nagyváradra költöztet-
ték azokat a január 14–
15-ére tervezett férfi 
kosárlabda-mérkőzé-
seket, amelyeknek az 
Erőss Zsolt Aréna adott 
volna otthont. A csíki 
sportcsarnokban a 
január 7-ei csíksomlyói 
tűzvész károsultjait 
szállásolták el.

DOBOS LÁSZLÓ,  SÁNTA IMRE

L ászlófy Botondtól, a VSK Csík-
szereda vezetőedzőjétől meg-
tudtuk, hogy a Román Ko-

sárlabda-szövetség (FRB) eredetileg 
Csíkszeredának ítélte a férfi  bajnok-
ság január harmadik és negyedik 
hetén esedékes fordulóinak megren-
dezését. „A január 14–15-ei mérkő-
zéseket nem tudjuk megrendezni, 
jeleztem a szakszövetségnek, a csíki 
tornát pedig Nagyváradra költöztet-
ték. A jövő heti buborékeseményről 
a mai nap folyamán hozunk döntést 
a csíkszeredai városvezetéssel kö-

zösen. Bár a tűzvész hajlék nélkül 
maradt károsultjait nem a játéktéren 
szállásolták el, a légtér ugyanaz, 
ezért az Erőss Zsolt Arénában felfüg-
gesztettünk minden sporttevékeny-
séget. Mi a Kós Károly utcai sportcsar-
nokban edzettünk, és oda kényszerül 
a futsalcsapat is” – mondta el Lász-
lófy. Ide kapcsolódó hír, hogy a VSK 
Csíkszereda amerikai idegenlégiósa, 
Miles Bowman jr. januári fi zetését a 
tűzvész károsultjainak ajánlotta fel.

Sajnos Bowman sérüléssel küsz-
ködik, a tegnapi edzésen nem tudott 
részt venni. „A hétfői edzésen ti-
zenegyen voltunk, ami óriási dolog, 
hiszen tudtuk gyakorolni az öt az 
öt elleni játékot. Korábban mindig 
kevesebben voltunk a tréningeken. 
Ma a csíki kosárlabdázók koronaví-
rus-tesztelésen esnek át, ennek ered-
ményétől függ, hogy milyen csapat-
tal utazhatunk Nagyváradra, ahol 
a tisztes helytállás a cél, az, hogy 

mérkőzésről mérkőzésre fejlődjünk” 
– nyilatkozta Lászlófy.

A nagyváradi Antonio Alexe 
Sportcsarnokban csütörtökön a Te-
mesvári SCM–VSK Csíkszereda és a 
Nagyváradi CSM CSU–CSM Focșani, 
pénteken pedig a CSM Focșani–Te-
mesvári SCM és a Nagyváradi CSM 
CSU–VSK Csíkszereda mérkőzés sze-
repel a programban.

A bajnokság állása négy bubo-
réktorna után: 1. Nagyszeben 17 pont 

(8 győzelem/1 vereség), 2. Pitești 15 
(6/3), 3. Voluntari 14 (6/2), 4. Kolozs-
vár 12 (6/0), 5. Nagyvárad 12 (5/2), 6. 
Dinamo 12 (5/2), 7. Craiova 11 (4/3), 8. 
Focșani 11 (2/7), 9. Steaua 10 (4/2), 10. 
Csíkszereda 10 (1/8), 11. Temesvár 10 
(3/4), 12. Galac 8 (1/6), 13. Zsilvásár-
hely 8 (1/6), 14. Konstanca 6 (0/6).

Rekordot döntött a Sepsi-SIC

A női kosárlabda-bajnokság Sepsi-
szentgyörgyön rendezett buborék-
tornájának zárónapján a Sepsi-SIC 
az idény legnagyobb arányú sikerét 
aratta a Nagyváradi Rookies CSU el-
len. A 148:14-es végeredmény hűen 
tükrözi azt az állapotot, amelyben 
a román női kosárlabda jelenleg le-
ledzik, és aminek gondolkodásra kel-
lene késztetnie a sportág korifeusait. 

A háromszékiek továbbra is veret-
lenül őrzik vezető pozíciójukat a baj-
noki rangsor élén, és készülhetnek az 
Európa Kupa G csoportjának bubo-
réktornájára, amelyet január 19–22. 
között rendeznek meg a Sepsi Aréná-
ban. A székelyföldi csapat ellenfelei a 
spanyol Cadi La Seu, a francia ESBVA 
Lille Métropole, valamint a belga 
Basket Namur Capitale lesznek.

F olytatódik az erdélyi csapatok 
magyarországi turnéja a jégko-

rong Erste Ligában. A Gyergyói HK 
ma este Győrben, a Titánok ottho-
nában vendégszerepel, a Csíksze-
redai Sportklub pedig holnap este 
a sereghajtó Acélbikák otthonában 
lép jégre.

A társbajnok FTC-Telekom esé-
lyeshez méltón vasárnap késő este 
legyőzte a sereghajtó vendég Duna-
újvárost. Jégkorong Erste Liga, alap-

szakasz: FTC-Telekom–Dunaújváro-
si Acélbikák 8–1 (3–0, 1–0, 4–1). A 
MAC HKB Újbuda–Brassói Corona 
és az Opten Vasas HC–Csíkszeredai 
Sportklub találkozó lapzárta után 
fejeződött be.

A további program: ma 19 órá-
tól MAC–Brassó, 19.30-tól Titá-
nok–Gyergyói HK; holnap 19 órától 
Dunaújváros–Sportklub; csütörtö-
kön 19 órától Újpest–Gyergyói HK, 
19.40-től Vasas–Brassó; pénteken 

15.30-tól MAC–Sportklub, 21 órá-
tól Debrecen–Titánok; szombaton 
15.10-től MAC–Sportklub, 18 órától 
Dunaújváros–Vasas, 19 órától Fe-
rencváros–Brassó; vasárnap 19.30-
tól Debrecen–Gyergyói HK; hétfőn 
18.30-tól MAC–Vasas, 19.30-tól Titá-
nok–Brassó; január 19-én 19 órától 
Dunaújváros–Gyergyói HK, 19.30-
tól Ferencváros–Sportklub. 

Dobos László

A z amerikai Ricky Brabec (Hon-
da) nyerte a Szaúd-Arábiában 

zajló Dakar-rali hetedik etapját a 
motorosok mezőnyében, ahol a 
szatmárnémeti Gyenes Emánuel 
a 35. helyen végzett. Gyenes – aki 
harmadik helyen áll a szervizcsapat 

nélkül induló pilóták (Malle Moto) 
kategóriájában – célba akar érni az 
idei kőkemény Dakaron, ami szerin-
te sokkal nehezebb, mint a tavalyi 
volt. Összetettben hét szakasz után 
az autósoknál a Peterhansel–Bou-
langer kettős (francia, Mini John 

Cooper Buggy) állt az élen, a mo-
torosoknál pedig Jose Ignacio Cor-
nejo (chilei, Honda) vezetett. A 8. 
szakasz, a Sakaka és Neom közötti 
709 kilométeres távon lapzárta után 
fejeződött be. 

D. L.

A vegyesváltóval, illetve a két-
személyes stafétaversennyel 

(egyéni váltóval) folytatódott a 
németországi Oberhofb an a biat-
lonisták világkupa sorozata. A ve-
gyesváltó remek versenyt hozott, 

kiváló fi nissel az oroszok nyertek a 
norvégok és a franciák előtt. A Már-
ton Enikő, Larisa Cotruș, Marian 
Colțea és Cornel Puchianu alkotta 
romániai csapat a 23. helyen végzett. 
Az egyéni váltót a franciák nyerték a 

svédek és a norvégok előtt. A Márton 
Enikő és Raul Flore alkotta romániai 
kettős 27 benevező és 25 rajthoz ál-
ló duó közül a 21. helyen végzett. A 
sílövők világkupa-viadala holnaptól 
ugyanott, Oberhofb an folytatódik.

Adorján nyárig marad a DVTK-nál
A csíkszeredai születésű Adorján Attila az idény végéig a DVTK Jeges-
medvék jégkorongcsapatánál marad. A kölcsönszerződés meghosz-
szabbításáról a 24 éves kapus csapata, a finn Joensuun Kiekko-Pojat 
osztott meg közleményt – az alakulat azért engedi el Adorján Attilát, 
mert a finn hokibajnokságot a koronavírus-járvány miatt decemberben 
félbeszakították, a napokban pedig a korlátozásokat meghosszabbí-
tották. A Kiekko-Pojat a döntés miatt anyagilag nehéz helyzetbe került, 
ezért a klub ideiglenesen felbontotta a játékosok megállapodását.

Nem jutottak tovább a magyar vízilabdázók
Az Európa-bajnok magyar válogatott a hatodik helyen végzett a férfi 
vízilabda-világliga európai selejtezőjében, miután a debreceni torna 
helyosztóján 9–7-re kikapott az olimpiai címvédő szerb csapattól. A 
torna első három helyezettje – a görög és a montenegrói mellett az olasz 
válogatott – bejutott a világliga nyári, Georgiában sorra kerülő Szuper-
döntőjébe. A helyosztók eredményei, döntő: Görögország–Montenegró 
12–7; a 3. helyért: Olaszország–Spanyolország 9–8; az 5. helyért: Szer-
bia–Magyarország 9–7; a 7. helyért: Horvátország–Franciaország 17–5.

• RÖVIDEN 

10.00 Tenisz, WTA-torna, Abu Dhabi (Digi Sport 2, Digi Sport 4)
14.45 Sznúker, mestertorna, London, Egyesült Királyság (Eurosport 1)
17.00 1. Liga: Gaz Metan–Voluntari (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
19.00 Jégkorong, Erste Liga: MAC HKB Újbuda–Brassó (M4 Sport)
19.00 Alpesi sí, világkupa, Flachau, Ausztria (Eurosport 2)
19.45 1. Liga: Craiova–Sepsi OSK (Digi 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
20.00 Premier League: Sheffield–Newcastle (Eurosport 1 Ro)
20.00 La Liga: Granada–Osasuna (Digi 2, Telekom 3, Look Sport 2)
21.45 Labdarúgás, Olasz Kupa: Milan–Torino (Look Sport)
21.45 Labdarúgás, Német Kupa: Leverkusen–Frankfurt (Telekom Sport 2)
22.15 Premier League: Burnley–Manchester Utd (Eurosport 1 Ro)
22.30 La Liga: Atlético–Sevilla (Digi 1, Telekom Sport 2, Look Sport +)

• 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  

Gyenes be szeretné fejezni a Dakart

Márton Enikő két biatlon-váltóban indult

Győrben a GYHK, Újvárosban a Sportklub

Elköltöztették a csíki kosártornát
Nem lehet sportrendezvényeket tartani az Erőss Zsolt Arénában

Pillanatnyilag funkciót váltott a csíki sportcsarnok. 
Bajba jutott családokat szállásoltak el az arénába
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