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A franciákkal csatáznak 
a magyar kézilabdázók
Nagy László csapatvezető, a 
Magyar Kézilabda-szövetség 
(MKSZ) alelnöke szerint Magyar-
ország férfi  kézilabda-váloga-
tottja mentálisan és fi zikálisan is 
készen áll a hatszoros vb-győztes 
franciák elleni negyeddöntőre 
az egyiptomi világbajnokságon. 
A piros-fehér-zöld együttes azt 
követően ismerte meg ellenfelét a 
kieséses szakaszra, hogy a közép-
döntő utolsó csoportmérkőzésén 
36-28-ra kikapott az Európa-baj-
nok Spanyolországtól, és emiatt 
csoportjában a második helyen 
végzett. A vereséghez hozzá-
járult, hogy a magyar keretből 
ezúttal három kulcsember, Mikler 
Roland, Bánhidi Bence és Lékai 
Máté is kimaradt. A francia–
magyar negyeddöntő ma 21.30 
órakor kezdődik. A legjobb nyolc 
között ma még Dánia–Egyiptom, 
Svédország–Katar és Spanyol-
ország–Norvégia találkozókat 
rendeznek.
 
Orvosokat toboroz a japán 
kormány az olimpiára
A japán kormány eltökélt az 
olimpiarendezésben, és tízezer 
orvost, illetve ápolót toboroz 
a tavalyról idén nyárra halasz-
tott tokiói játékokra – számolt 
be az MTI. Hasimoto Szeiko, 
az olimpiáért felelős miniszter 
kedden a parlamentben azt 
mondta: a jelentkezők mind-
egyikének körülbelül öt napot 
kell majd dolgoznia az esemény 
ideje alatt. Az ellenzék bírálta a 
javaslatot a koronavírusos ese-
tek számának emelkedése és az 
egészségügy leterheltsége miatt. 
A szigetországban jelenleg nő a 
koronavírus-fertőzöttek száma, 
a kormány ezzel együtt kitart 
amellett, hogy nyáron – július 
23-tól – megrendezik az olimpi-
át. Az esemény támogatottsága 
folyamatosan csökken a lakos-
ság körében. Eközben tegnap 
érkezett a hír, hogy Florida 
állam átvállalná a rendezést ab-
ban az esetben, ha Japán mégis 
visszalépne. A Raw Story értesü-
lése alapján Jimmy Patronis, az 
amerikai állam pénzügyminisz-
tere levelet írt Thomas Bachnak, 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) elnökének, jelezve: még 
elegendő idő áll rendelkezésre, 
hogy a NOB felmérje a helyszín-
váltás lehetőségét. Úgy vélik, 
hogy Florida jól áll az oltás 
terén, ugyanakkor a járvány 
idején is rendeztek sportesemé-
nyeket. Az olimpiára mintegy 
200 ország körülbelül 11 ezer 
sportolóját várják. Az egyelőre 
még nem dőlt el, hogy a verse-
nyekre nézők előtt kerülhet-e 
sor, vagy zárt kapusak lesznek.

Az Astra Giurgiu három fut-
ballistája ellen vizsgálódik a 
hazai doppingellenes ügynök-
ség. Amennyiben vétkesnek 
találják őket a szabályzat 
megsértésében, úgy a csapatot 
kizárhatják a Liga 1-ből.
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K izárhatják az Astra Giurgi-
ut a hazai élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokságból, mi-

után doppingoláson ért három 
játékosa közül az egyik elismerte 
a tettét. Erről a Gazeta Sporturilor 
értesült, amely úgy tudja, hogy a 
hazai doppingellenes ügynökség 
(ANAD) napirendjén Alexandru 
Ioniță, Kehinde Fatai és Takayuki 
Seto ügye szerepel.

A vizsgálat ellenük egy fény-
kép alapján indult, egy buka-
resti klinika akarta szolgálta-
tásait népszerűsíteni egy olyan 
fotóval, amelyen az Astra három 

A DOPPINGSZABÁLYZATOT MEGSÉRTŐ FUTBALLISTÁI MIATT BÜNHŐDHET A GIURGIUI CSAPAT

Liga 1: kizárhatják az Astrát

Belehúznak. A GYHK hokicsapata a Steaua ellen gyakorolta a góllövést

 » A doppingel-
lenes szabályzat 
alapján, ha egy 
csapatból több 
mint ketten bűnös-
nek minősülnek, 
úgy a vétség 
egyéni szankcio-
nálása mellett a 
versenyszervező-
nek az érintetteket 
foglalkoztató 
együttest is bün-
tetnie kell diszkva-
lifi kálással.

futballistája látszik perfúzióval 
a karukban. Látszanak a vitami-
nosüvegcsék is, és bár a Nemzet-
közi Doppingellenes Ügynökség 
(WADA) szabályzata nem tiltja 
ezek használatát intravénás keze-
lés révén, tizenkét óra során tilos 
100 ml-nél nagyobb adagot a szer-
vezetbe bejuttatni – amennyiben 
arra nincs orvosi javallat. Ioniță 
viszont beismerte, hogy úgy ő, 
mint társai két 100 ml-es adagot 
kaptak a kezelés során, amely vi-
szont már büntetendő a szabályzat 
alapján. A 26 éves játékos vallomá-
sát annak tulajdonítják, hogy ezál-
tal büntetése enyhítésére számít, 
a rövidebb eltiltás pedig nem töri 
derékba a karrierjét. Az ANAD feb-
ruár 4-én tárgyalja ismét az ügyét, 
de amennyiben mindhárom játé-
kost eltiltják, úgy az az Astra kizá-
rásához is vezethet. A doppingel-
lenes szabályzat alapján ugyanis, 
ha egy csapatból több mint ketten 
bűnösnek minősülnek, úgy a vét-
ség egyéni szankcionálása mellett 
a versenyszervezőnek az érintette-

ket foglalkoztató együttest is bün-
tetnie kell diszkvalifi kálással.

Cristian Balaj, az ANAD elnö-
ke tegnap a DigiSport műsorában 
megjegyezte: a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) szabadon dönt-
het az Astra sorsát illetően, de ha 
nem tartják be a doppingellenes 
előírásokat annak következményei 
lehetnek, hiszen ernyőszervezete-
ik, a FIFA, az UEFA és a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság aláírták a sza-
bályzatot.

Az Astrának tizennyolc fordu-
ló után csak 17 pontja van a Liga 
1-ben, amellyel a 13. helyen áll az 
összetettben. A Hermannstadt, a 
Voluntari és a Iași együtteseit elő-
zi csak meg. A szebeniek amúgy 
egy ponttal vannak elmaradva a 
giurgiuiaktól, mert hétfő este 3-1-re 
kikaptak attól a Kolozsvári CFR-től 
amely épp az Astrát fogadja csütör-
tökön a 19. etapban. A hétközi for-
duló során ma Clinceni–Botoșani 
(14.30 óra), Iași–UTA (17.30) és Di-
namo–Medgyes (20) párosítás sze-
rint játszanak.
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 » DOBOS LÁSZLÓ

Egy szűk hónap maradt hátra a 
jégkorong Erste Liga alapszaka-

szából, így a következő napokban 
erőltetett menet vár az erdélyi csapa-
tokra, ráadásul ebben az időszakban 
a Csíkszeredai Sportklub, a Gyergyói 
HK és a Brassói Corona a közös ma-
gyar–román bajnokság mellett a ro-
mán pontvadászatban is játszik majd 
meccseket.

Az Erste Ligában eltörölték a kö-
zépszakaszt, az alapszakasz pedig 
a tervek szerint február 24-én zárul. 
A Gyergyói HK-nak 10, a Brassói Co-
ronának 14, a Csíkszeredai Sport-
klubnak pedig 16 mérkőzésen kell 
pályára lépnie a következő négy 
hétben. A rájátszásba az első nyolc 
helyezett jut be. A magyarországi 
túráról hétvégén hazatért erdélyi 
csapatok közül elsőként a Sportklub 
folytatja mérkőzéseit az Erste Ligá-
ban, a csíkiak ma és holnap este a 
Vasas együttesét fogadják a Vákár 
Lajos Műjégpályán. A találkozókat 
a járványügyi rendelkezések miatt 
továbbra is nézők nélkül rendezik 
meg. A két csapat négy alapszakasz-
beli mérkőzéséből kettőt lejátszot-
tak, a Sportklub októberben 5-2-re, 
idén januárban pedig 4-2-re nyert a 
Vasas otthonában.

Nincs könnyű helyzetben a Sport-
klub, ma reggel a keret egy részének 
koronavírus-tesztelésre kell mennie, 
ezt követően dől majd el, hogy kik 
léphetnek jégre. A csíki kék-fehé-
rektől Taratuhin súlyos arcsérülést 
szenvedett Debrecenben, mellette 
a kapus Adorján, a hátvéd Flinta és 
a csatár Részegh szintén sérüléssel 
küszködik, rájuk nem számíthat 
ezen a héten a szakvezetés. Ennek 
ellenére Hozó Levente edző szerint 
mindkét Vasas elleni mérkőzést meg 
szeretnék nyerni.

A Sportklubbal társbajnok, és egy-
ben listavezető Ferencváros eköz-
ben 6-3-ra nyert hétfő este az üldöző 
Debrecen otthonában, ezzel meg-
erősítette vezető helyét a tabellán. 
Huszonnyolc lejátszott mérkőzés 
során 61 pontot gyűjtött, miközben 
a mögötte egyel több találkozón „át-
esett” DEAC 51 ponttal a második. A 
romániai csapatok mindegyike keve-
sebb összecsapást vívott: a Brassó 22 
meccs során 49, a Sportklub 20 talál-

kozó alatt 40, a Gyergyói HK pedig 
26 összecsapáson 36 pontot gyűjtött, 
amellyel a 4., a 6., illetve a hetedik 
helyen tanyáznak a rangsorban.

Pályára lépett ugyanakkor a Gyer-
gyói HK is, ám a hargitai gárda ez-
úttal csak a hazai pontvadászatban 
számító találkozót vívott a Steauá-
val, amelyet meg is nyert 8-1-re. A 
Brassónak sem volt nehéz feladata: 
9-0-ra és 22-2-re nyert a sereghajtó 
Sportul Studențesc ellen.

Erőltetett menet a jégkorong-Erste Ligában

 » A csíki 
kék-fehérektől 
többen sérültek.

Idős házaspár mellé keresnek 
gondozót vasárnapokra.

Feladatok: részleges betegápolás, 
háztartási munka. Helyszín, idő-

pont: Kolozsvár belvárosa, minden 
vasárnap 10–18 óra között. Bérezés 
megegyezés alapján. További rész-
letekért hívják a 0726-364021-es

telefonszámot. 
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