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 » RÖVIDEN

Továbbjuthat a Sepsi-SIC
Végig kiélezett és fordulatos 
küzdelemben, de 73:70 arányban 
alulmaradt szerda este a Sepsi-SIC 
női kosárlabdacsapata a francia 
Lille Métropole gárdájával szemben 
az Európa Kupa csoportkörének 
második fordulójában. A három-
széki együttes ma este kiharcol-
hatja a továbbjutást, ehhez le kell 
győznie a spanyol Cadi La Seu 
csapatát. Utóbbi együttes szerdán 
51:45-re nyert a Basket Namur 
Capitale gárdája ellen, és 4 ponttal 
áll a sepsiszentgyörgyi csoport ösz-
szetettjének élén a Lille Métropole 
(3 pont), a Sepsi-SIC (3) és a Namur 
(2) előtt. A csoportból az első két 
helyezett jut a legjobb 16 közé.
 
Elhalasztották a Bukaresti CSM
mérkőzését
A Rosztov Don női kézilabda-csa-
patának több játékosa is meg-
fertőződött koronavírussal, ezért 
elhalasztották a Bukaresti CSM 
ellen hétvégére tervezett Bajnokok 
Ligája-mérkőzését. Az orosz csa-
pattal szombaton találkozott volna 
idegenben a romániai együttes. A 
mezőnyben szereplő másik román 
csapat, a Râmnicu Vâlcea ezalatt 
második győzelmét is „kipipálta” 
a szezonban, amikor szerda este
25-23-ra felülmúlta a Buducnost 
gárdáját. Vasárnap a CSZKA Moszk-
vát fogadja. A magyarországi csa-
patok közül a Ferencváros 32-30-ra 
verte a Metz gárdáját szerdán hazai 
pályán, vasárnap pedig idegenben 
találkoznak. A Győri ETO a Brest 
együttesét fogadja szombaton.
 
Futsal-BL: „belehúzott” a Galac
Erős ellenfelet kapott a Galaci Uni-
ted férfi  teremlabdarúgó-csapata a 
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjére, 
hiszen sokszoros kazah bajnok, 
Kairat Almati lesz az ellenfele. A 
február derekán esedékes össze-
csapást idegenben vívják majd, 
a korábban kétszeres BL-győztes 
ellenfél keretében pedig Románia 
honosított válogatott játékosa, 
Savio Valadares is szerepel.
 
Csoportmásodik
a női pólóválogatott
Magyarország női vízilabda-váloga-
tottja 8-5-re kikapott Görögország 
legjobbjaitól a Triesztben zajló 
olimpiai kvalifi kációs torna cso-
portkörének utolsó fordulójában, 
ezért az összetett második helyén 
zárva jutott tovább az elődöntőbe. 
Bíró Attila szövetségi kapitány 
tanítványai tokiói kvótát céloznak, 
ahhoz viszont döntőbe kell jutniuk 
a viadalon.
 
Felújítás helyett lebontás vár
a San Siróra
Teljesen lebontják Milánó világhí-
rű futballstadionját, a San Sirót, 
amelynek a helyén felépülő új 
létesítményben tartják majd meg a 
2026-os téli olimpia nyitóünnepsé-
gét. Erről az MTI számolt be csütör-
tökön a Corriere della Sera alapján. 
Az olasz lap rámutatott, hogy bár 
építészek egy csoportja próbálta 
megóvni a csaknem 83 ezer ember 
befogadására alkalmas stadiont, 
az olasz kormány elutasította a be-
adványt, és az 1926-ban megnyitott 
létesítményt a helyére 1,2 milliárd 
euróból építenek új arénát.

Párbeszédre invitálja a hazai 
szurkolókat a Hivatásos Lab-
darúgóliga (LPF): a főtitkár 
és a szervezet alelnöke a liga 
hivatalos Facebook-oldalán 
várja az érdeklődők kérdéseit 
pénteken.

 » KRÓNIKA 

R endhagyó kezdeményezéssel 
rukkolt elő a hazai Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF), pén-

teken 14 órától közösségi oldalán 
válaszol a szurkolók kérdéseire. A 
közlemény alapján a párbeszéd az 
őszinteség jegyében zajlik majd, 
Justin Ștefan főtitkár és Robert 
Pongracz alelnök „válaszokat ígér” 
a romániai labdarúgás és Liga 1-es 
témákkal kapcsolatban. „Úgy gon-
doljuk, hogy a teljes átláthatóság 
kapcsolatot teremthet a fogyasztók 
és a szervezők között, napjainkban 
fontos az őszinteség és a párbe-
széd a szurkolókkal, ezért gyertek 
és vegyetek részt ezen a távbeszél-
getésen, és találjunk megoldást 
közösen arra, hogy a futballt jó 
irányba tereljük” – fogalmaz a LPF 
felhívása. A hazai élvonalbeli baj-
nokság alapszakasza ezalatt a 18. 
forduló mérkőzéseivel folytatódik: 

AZ LPF ŐSZINTE VÁLASZOKAT ÍGÉR A SZURKOLÓKNAK A HAZAI LABDARÚGÁSSAL KAPCSOLATBAN

Párbeszéd a romániai futballról

Tavaszra hangolnak. Nyomás nélkül készül a rájátszásra a Liga 1 női mezőnye

 » „Úgy gon-
doljuk, hogy a 
teljes átlátható-
ság kapcsolatot 
teremthet a 
fogyasztók és 
a szervezők kö-
zött” – fogalmaz 
a LPF felhívása. 

 » „Legfőbb 
célunk, hogy 
edződjenek a 
fi atalok, hiszen 
Kolozsvárt most 
még nem lehet 
letaszítani a 
trónról” – mond-
ta a Vasas Femi-
nát edző Vágó 
Attila.

pénteken Chindia–Clinceni (17 óra) 
és FCSB–Voluntari (20), szombaton 
Sepsi OSK–Astra (12.30), UTA–Ar-
geș FC (16.30) és Craiova–Viitorul 
(21), vasárnap Medgyes–Iași (18) és 
Botoșani–Dinamo (20), hétfőn pe-
dig Hermannstadt–Kolozsvári CFR 
(20.30) párosítás szerint játszanak. 
Ezek közül érdekesnek érkezik a 
Craiova mérkőzése, hiszen a bajnoki 
címért harcoló oltyán gárda legutóbb 
csak döntetlenre mérkőzött az Astrá-

val, ugyanakkor a konstancai csapat 
épp a listavezetővel szemben men-
tett pontot. A Craiova edzője, Cornel 
Papură jelezte, hogy már megszokta 
a bírálatokat, és ugyanúgy nehéz 
összecsapásra készül most is, mind 
mindig. „Fontos, hogy a játékosok ne 
veszítsék el az önbizalmukat. El kell 
felejteni az elmúlt meccseket, és a 
következőre koncentrálni. Elviekben 
bármely csapat harcolhat a bajnoki 
címért” – mondta a szakember.
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 » Z. T.

Március közepén a felső- és alsó-
házi küzdelmekkel folytatódik 

a nők élvonalbeli labdarúgó-baj-
noksága, a felkészülést viszont már 
most elkezdte a mezőny. A playoff -
ba az alapszakasz negyedik helyéről 
bejutott Székelyudvarhelyi Vasas 
Femina edzője, Vágó Attila szerint 
nincs nyomás rajtuk, és a rájátszás-
ban már a következő bajnokságra 
alakítják ki a csapatot. Az udvar-
helyiek november 19-én léptek leg-

utóbb pályára, az alapszakasz utolsó 
fordulójában 2-1-re kikaptak ugyan 
Kisbecskerektől, de felsőházi helyük 
nem forgott veszélyben. A tavaszi 
szezonban tíz bajnoki vár a lányok-
ra, az együttesek oda-vissza vágó 
alapon játszanak egymással.

Vágó elmondta: a keret hétfőn kezdi 
el közösen a felkészülést, de a lányok 
egyénileg már három hete hangolnak 
a tavaszi folytatásra. „Én leküldöm 
nekik a programot, ők pedig becsüle-
tesen küldik vissza, ki mit csinált, mit 
ért el. Hétfőn gyűlünk össze, akkor 

kezdődik a hathetes felkészülésünk, 
hiszen március 7-én a Román Kupá-
ban, 14-én pedig már a bajnokságban 
játszunk” – ismertette a szakember. 
Az ellenfelekről egyelőre nem tudott 
nyilatkozni, mivel a szövetségnél még 
nem készítették el a Román Kupa első 
körének párosításait, illetve a ráját-
szás menetrendjét sem.

„Biztató dolgok vannak a csapat-
nál, a lányok nagyon komolyan veszik 
a feladatokat, emiatt pedig hatalmas 
potenciál rejlik a csapatban, és biz-
tos vagyok benne, hogy a következő 
bajnokságban jóval előrébb fogunk 
végezni. A keret nagyját 20 év alatti, 
helyi kötődésű lányok alkotják, akik 
régóta együtt játszanak, ez a munka 
pedig hamarosan be fog érni, és velük 
a bajnoki címet is meg lehet pályázni” 
– tette hozzá az edző.

Ami az idei célokat illeti, a koráb-
bi magyar szövetségi kapitány el-
mondta, hogy a Román Kupában be 
akarnak jutni a döntőbe, míg a baj-
nokságban a jövő csapatának alap-
jait akarják lerakni. „Most nyugodtan 
játszhatunk, legfőbb célunk, hogy 
edződjenek a fi atalok, hiszen Kolozs-
várt most még nem lehet letaszítani a 
trónról, és az, hogy a második vagy a 
hatodik helyen végzel, szinte mind-
egy. Igazolni nem nagyon szeretnénk, 
hanem a jelenlegi keretet akarjuk 
egyben tartani” – szögezte le Vágó.

A felsőház állása: 1. Kolozsvári 
Olimpia 33 pont (56–6-os gólkülönb-
ség), 2. Kisbecskereki Fortuna 25 (44–
13), 3. Aradi Piros Security 23 (36–13), 
4. Székelyudvarhelyi Vasas Femina 23 
(31–11), 5. Borgóprundi Heniu 20 (43–
13), 6. Galaci Universitatea 18 (19–24).

Kolozsvár „verhetetlen”, a jövőre edz az Udvarhely

Rummenigge „ráĳ esztett” az Eb-szervezőkre

Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern München ügyvezető elnöke szerint az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) mérlegeli, hogy 12 ország egy-egy városa helyett egyetlen országban rendezzék 
meg az idén nyárra halasztott labdarúgó Európa-bajnokságot, melynek Bukarest és Budapest is 
az egyik helyszíne lenne. „Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a torna különleges rendezé-
sének ötlete akkor vetődött fel, amikor a koronavírus még nem létezett – fogalmazott a Münchner 
Merkur/TZ című újságnak a sportvezető, hozzátéve, hogy jól ismervén Aleksander Ceferint, az 
UEFA elnökét, tudja: elgondolkodott azon, hogy a seregszemlét végül csak egy országban játsszák 
le. Erre reagálva ugyanakkor az UEFA közleményben hangsúlyozta, hogy csakis az eredeti tervekkel 
számolnak, amely szerint Bukarestben és Budapesten is rendeznek majd három csoportmérkőzést 
és egy nyolcaddöntőt. „Az UEFA a 12 várossal közösen négy forgatókönyvön dolgozik: telt házas 
mérkőzések, a stadionkapacitás 50-100 százalékos vagy 20-30 százalékos kihasználtsága és zárt 
kapus találkozók lehetnek. Az UEFA minden rendező várossal két-három opciót választ ki és azo-
kat a terveket fejlesztik tovább az elkövetkező hetekben” – idézte az MTI az UEFA állásfoglalását, 
amely azt viszont megerősítette, hogy egyénileg minden rendezőnek márciusban kell meghoznia a 
végleges döntést. Az UEFA a várakozások szerint márciusban dönt véglegesen a torna sorsáról. Ce-
ferin múlt heti nyilatkozata szerint a lakosság beoltása koronavírus ellen kulcsfontosságú ahhoz, 
hogy az eredeti terveknél maradjanak. Az Eb-t június 11. és július 11. között rendezik. Magyaror-
szág válogatottja részvevője lesz, Románia viszont nem kvalifi kált.




