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Csoportelsőként jutott 
tovább a Sepsi-SIC
Végig kiélezett csatában, a Cadi 
La Seu együttesét legyőzve jutott 
a női kosárlabda-Európa Kupa 
legjobb tizenhat csapata közé a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC. A 
háromszékiek a hazai rendezé-
sű torna zárómérkőzésén nagy 
küzdelemben fektették két vállra 
spanyol ellenfelüket, és ezzel az 
57:50 arányú sikerrel a csoport 
élén végeztek az ESBVA Lille Mét-
ropole, a Cadi La Seu és a Basket 
Namur Capitale előtt. A kupasoro-
zat az egyenes kieséses szakasszal 
folytatódik márciusban, a pár-
harcokat szintén buboréktornák 
formájában rendezik.
 
Az öttusa-vb rendezését is
elvették a fehéroroszoktól
A jégkorong-világbajnokság után 
az öttusavébé rendezési jogát 
is elvették a fehéroroszoktól. A 
Nemzetközi Öttusa Szövetség 
(UIPM) közleménye alapján a se-
regszemlét – amely a tokiói olim-
pia utolsó kvalifi kációs versenye 
– az eredeti időpontban, június 7. 
és 13. között tartják, de új helyszí-
nen, amelyről a napokban várható 
döntés. „Különös aggodalomra 
adott okot, hogy számos országból 
nem szívesen utaztak volna Fehér-
oroszországba, az elnökség tagjai 
pedig meg akarták védeni a ver-
seny és az olimpiai kvalifi kációs 
folyamat tisztességét” – indokolta 
a döntést Klaus Schormann elnök 
a Fehéroroszországban uralkodó 
feszült politikai helyzetre utalva. 
A német sportvezető azt viszont 
leszögezte, hogy kiváló a kapcso-
latuk a helyi szövetséggel és a 
szervezőbizottsággal is, így amint 
lehet, Minszk megrendezheti a 
vb-t egy későbbi évben.
 
Együttműködés a tokiói 
olimpikonok beoltásáért?
Brit sajtóértesülés szerint a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
az Egészségügyi Világszervezettel 
(WHO) együttműködve azt tervezi, 
hogy a tokiói játékok minden 
résztvevő sportolóját beoltatja a 
koronavírus ellen. A The Telegraph 
értesülése szerint ezzel szeretnék 
biztosítani a pandémia miatt 
tavalyról idénre halasztott olimpia 
biztonságos rendezését. Az MTI 
beszámolója alapján az újság úgy 
tudja: a versenyzők gyors beoltása 
prioritás a NOB-nál. Thomas Bach 
NOB-elnök pénteki videoüze-
nete alapján az egész olimpiai 
mozgalom egységes abban, hogy 
idén júliusban és augusztus-
ban megrendezzék az ötkarikás 
játékokat Tokióban. „Élvezzük a 
japán kormány teljes támogatását” 
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy 
több forgatókönyvet is előkészí-
tenek majd annak érdekében, 
hogy zavartalanul megrendezzék 
a seregszemlét. Románia sport-
minisztere, Novák Eduárd, mint 
ismeretes, már múlt héten bejelen-
tette, hogy az ötkarikás seregszem-
lére készülő válogatott sportolók az 
oltási kampány most zajló második 
szakaszában kaphatják meg az 
oltást. Arról egyelőre nem tettek 
hivatalos bejelentést, hogy a rész-
vételhez kötelező lesz-e a verseny-
zők számára a védőoltás.

„Felnégyelte” ellenfelét a Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarúgócsa-
pata a Liga 1-es bajnokság 
hétvégi fordulójában. A sepsi-
szentgyörgyiek több hiányzó-
juk ellenére 4-1-re győzték le az 
Astra Giurgiut.
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„H ihetetlen, hogy négy gólt 
szereztünk. Ez csakis a 
csapategységnek és a 

játékosok hozzáállásának köszön-
hető” – nyilatkozta Ilyés Róbert, a 
Sepsi OSK másodedzője, miután 
élvonalbeli futballcsapata hétvégén 
4-1-re legyőzte az Astra Giurgiu gár-
dáját a Liga 1 alapszakaszának 18. 
fordulójában. Az összetett felsőházi 
rájátszást jelentő helyein tanyázó 
háromszékiek szakvezetőjét azért 
lepte meg a nagyarányú siker, mert 
együttesükből majdnem egy kez-
dőcsapatra való játékos hiányzik 
eltiltás, sérülés vagy pozitív koro-
navírus-teszt miatt. A koronavírus-
sal korábban megfertőződött Leo 
Grozavu vezetőedző sem térhetett 
vissza a kispadra, így Ilyés Róbert 

KIÜTÉSSEL SZEREZTE MEG IDEI ELSŐ GYŐZELMÉT A SEPSI OSK AZ ÉLVONALBELI FOCIBAJNOKSÁGBAN

Szerencsét hoztak a hóemberek

„Karanténlelátó”. Hóemberek előtt „négyelte fel” ellenfelét a Sepsi OSK

másodedző vezényelt. A járvány 
miatt nézők továbbra sem lehettek 
a lelátókon, a szurkolók viszont a 
mérkőzést megelőző napokban több 
száz, a sepsiszentgyörgyi klub jelké-
peit viselő hóembert építettek, szur-
kolók helyett a hóemberek lehettek 
szemtanúi a bravúros győzelemnek. 
Győzelmének köszönhetően a Sepsi 
OSK őrzi negyedik helyét a rangsor-

ban, ahol az FCSB megőrizte első 
helyét – miután 2-1-re nyert hazai 
környezetben a Voluntari ellen.

Lapzártánkig a Chindia Târgoviște 
2-1-re legyőzte a Clinceni-t, az Argeș 
FC az UTA-t múlta felül 2-1-re, a Craio-
va–Viitorul összecsapás viszont csak 
1-1-es döntetlennel zárult. Ma 20.30 
órakor Hermannstadt–Kolozsvári 
CFR összecsapás lesz.
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O limpiai kvótát szerzett Magyaror-
szág női vízilabda-válogatottja, 

amikor a trieszti kvalifi kációs tornán 
Olaszország legyőzésével döntőbe 
jutott. Bíró Attila szövetségi kapitány 
együttese 13-10-re múlta felül a házi-
gazdákat az elődöntőben, lapzártánk 
után pedig a görögöket 7-4-re legyő-
ző Hollandokkal játszott a fi náléban. 
„Sikerült meglepni az olaszokat, 
akik Gangl Edinát várták a kapuba, 
de bíztam Magyari Aldában, aki bi-
zonyította a képességeit. Az volt a 
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A februári összetartások adhatnak 
támpontot Románia női kézilab-

da-válogatottjáról az elkövetkező idő-
szakra nézve, mert amint azt Adrian 
Vasile, az együttes új szövetségi ka-
pitánya hétvégén közölte: a márciusi 
olimpiai kvalifi kációs torna előtt két 
alkalommal lesz közös edzési lehető-

tervünk, hogy nekik essünk, ez pe-
dig fényesen bevált, és lehetett vol-
na még nagyobb is a különbség, de 
nem vagyok telhetetlen, mert ilyen 
magabiztosan megverni az olasz vá-
logatottat a saját otthonában ekkora 
tét mellett női vízilabdában, de talán 
azon kívül is sporttörténelmi tett. A 
nagyszerű csapatmunkán kívül a na-
gyon jó egyéni produkciók is kellettek 
a sikerhez, még keressük az űrhajót, 
amivel Keszthelyi Rita leszállt közénk, 
mert ez földöntúli teljesítmény volt” 
– értékelte a történteket a magyarok 
mestere.

A kvalifi kációs torna döntőjébe jut-
va természetesen a hollandok is je-
gyet váltottak az idei tokiói ötkarikás 
játékokra, amelyre korábban Japán 
házigazdaként, az Egyesült Államok 
világliga-győztesként, Spanyolország 
világbajnokként biztosította helyét, de 
Kanada, Oroszország, Kína, Ausztrália 
és Dél-Afrika is részvevője lesz a sereg-
szemlének. Románia női válogatottja 
nem jutott ki a kvalifi kációs tornára, 
a férfi  válogatott viszont selejtezőt vív 
majd az olimpiáért. Magyarország férfi  
válogatottja már biztos részvevője a 
nyári játékoknak.

ségük, és ezek alapján már felmérhe-
tő, hogy melyek azok a pontok, amin 
dolgozniuk kell. „Február másodikán 
a játékosok megkapják a szükséges 
dokumentumokat a stratégiánkat il-
letően. Információt arról, ahogyan 
játszani szeretnénk és az ellenfeleikről 
készült videofelvételeket. Ezeket ala-
posan át kell majd tanulmányozniuk, 
hogy a február 23. és 27. közötti edzőtá-

bor során ezen alapokra építkezzünk” 
– idézte a szakembert a Román Kézi-
labda-szövetség hivatalos honlapja. 
Hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy 
mindenki tisztában legyen az elvá-
rásokkal, pontosan tudják, mi lesz a 
feladatuk Montenegróban, amikor 
március 19. és 21. között a házigazdák, 
valamint Norvégia és Kazahasztán 
legjobbjai ellen lépnek majd pályára 
a tokiói kvótáért. Adrian Vasile hétvé-
gén kihirdetett kerete tükrözi azt, amit 
már kinevezésekor is mondott, azaz 
rutinos játékosokkal akarja kiharcol-
ni a kvalifi kációt. Ennek megfelelően 
számít többek között Cristina Neagura, 
Denisa Dedura, Yuliya Duamanskára, 
Eliza Bucheschire, Gabriela Perianu-
ra és persze Crina Pinteára is. Utóbbi, 
mint ismeretes, koronavírus-fertőzés 
miatt nem vehetett részt a decemberi 
Európa-bajnokságon, amely az elmúlt 
időszak leggyengébb eredményével 
zárult a válogatott számára.

Kijutottak az olimpiára a magyar női pólósok

Stratégián dolgoznak a női kézilabdázóknál

 » „Ilyen maga-
biztosan megverni 
az olasz váloga-
tottat a saját ott-
honában ekkora 
tét mellett női 
vízilabdában, de 
talán azon kívül is 
sporttörténelmi 
tett” – mondta 
Bíró Attila, a ma-
gyarok szövetségi 
kapitánya.

 » Szurkolók 
helyett a hóem-
berek lehettek 
szemtanúi a 
bravúros győze-
lemnek.

 » Adrian Vasile 
fontosnak tartja, 
hogy mindenki 
tisztában legyen 
az elvárásokkal, 
pontosan tudják, 
mi lesz a feladatuk 
Montenegróban.

 Magyarország negyeddöntős a férfi  kézilabda-világbajnokságon

Magyarország férfi  kézilabda-válogatottja bebiztosította negyeddöntőbe jutását az egyiptomi 
világbajnokságon, miután a középdöntő második fordulójában 30-26-ra legyőzte Lengyelországot. 
A magyarok Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság legyőzésének köszönhetően a ma-
ximális négy pontot vitték magukkal a csoportkörből a középdöntőbe, ahol nyertek Brazília ellen 
is, ma 19 órától pedig az Európa-bajnok Spanyolországgal találkoznak, amely már szintén negyed-
döntős. Az első csoportban jelenleg Magyarország (8 pont), Spanyolország (7), Németország (4), 
Lengyelország (4), Brazília (1) és Uruguay (0) a sorrend, a középdöntős csoportokból pedig az első 
két helyezettek jutnak a negyeddöntőbe. A legjobb nyolc között szerdán a hatszoros világbajnok 
Franciaország, az előző két vb-n ezüstérmes Norvégia vagy Portugália lesz a magyarok ellenfele.




