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Erdélyi sikerek az Erste Ligában,
26-án zárul az alapszakasz
Mindhárom erdélyi jégkrongcsapat 
hazai pályán játszott pénteken 
és szombaton az Erste Ligában, 
és mindhárom együttes győzni 
tudott. Eredmények: Gyergyói HK–
Debreceni EAC 3-2, Csíkszeredai 
Sportklub–MAC HKB Újbuda 5-2, 
Brassói Corona–Opten Vasas HC 
4-2. A tegnapi mérkőzések lapzárta 
után fejeződtek be. A jégkorong-Er-
ste Liga elnöksége úgy döntött, 
hogy az alapszakasz az eredetileg 
tervezettnél két nappal később 
zárul, az utolsó játéknap február 
26. lesz, és március 2-án már el is 
kezdődnek a negyeddöntős párhar-
cok. A liga közleményében jelezte, 
hogy a zárónapon a Gyergyói HK a 
Brassói Coronával, a Vasas pedig a 
Titánokkal csap össze. Az addig le 
nem játszott mérkőzések esetében 
az eredmény megállapításáról 
a Magyar Jégkorongszövetség 
versenyirodája hoz majd döntést. A 
negyeddöntő párosítására március 
1-jén derül fény. A párharcok leg-
korábban március 2-án kezdődhet-
nek. Az elődöntős szakasz március 
16-án indul, az esetleges hetedik 
meccseket március 27-én tartják. 
A fi nálé első napja március 30., a 
sorozatnak legkésőbb április 10-éig 
le kell zárulnia.

Foci-Eb: újrakezdik az egész
jegyértékesítést?
A The Times beszámolója szerint 
az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) vezetése múlt héten 
határozott arról a vészforgató-
könyvről, mely szerint a 2021 
nyarára halasztott kontinentális 
torna mérkőzéseire javarészt csak a 
rendező országokból érkezhetnek 
drukkerek, a csapatokat nem lehet 
elkísérni a külföldi helyszínekre. Az 
UEFA elnöke, Aleksander Ceferin 
korábban úgy nyilatkozott, márci-
usban vagy áprilisban dőlhet el a 
torna sorsa, amelyet továbbra is az 
eredeti lebonyolítás szerint szeret-
nének megrendezni. A The Times 
beszámolóját idéző Nemzeti Sport 
szerint Az UEFA jegyigénylések 
millióit térítheti vissza és teljesen 
új folyamatot indíthat az Euró-
pa-bajnokság mérkőzéseire szóló 
belépőkért. Azaz egyenes kieséses 
szakaszban minimális létszámban 
utazhatnának a drukkerek, a cso-
portkörben viszont csak a helyszínt 
adó ország lakosai vehetnének részt 
a találkozókon. A The Times szerint 
az új jegyértékesítés azután indulhat 
majd el, hogy az UEFA vezetősége 
egyeztetett a rendező városokkal, 
hol hányszázalékos stadionkihasz-
náltság mellett rendezhetnek mecs-
cseket. A tervezett intézkedés értel-
mében a magyar válogatott a június 
15-i, Portugália, valamint a június 
19-i, Franciaország elleni csoport-
meccsét kizárólag magyarországi 
szurkolók előtt játszhatná le, míg a 
nemzeti csapat június 23-i münche-
ni, németek elleni találkozóját csak 
németországi lakosok láthatnák 
a helyszínen. Az UEFA a korábbi 
sajtóhírek szerint márciusban, leg-
később áprilisban dönt véglegesen a 
torna sorsáról. Aleksander Ceferin 
elnök korábbi nyilatkozata szerint 
a lakosság átoltottsága kulcsfon-
tosságú ahhoz, hogy az eredeti 
terveknél maradjanak.

Hiába került kétgólos előnybe 
a Sepsi OSK futballcsapata a 
Liga 1 20. fordulójában, nem 
tudta megnyerni a vendég FC 
Voluntari ellen szombaton le-
játszott mérkőzését. Leo Groza-
vu, a háromszékiek koronaví-
rusos vezetőedzője nem viseli 
túl jól a betegséget, és nem 
tudja, hogyan térhet vissza a 
kispadra a hideg miatt.
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A z első félidőben irányította a 
mérkőzést, és két gólt is rú-
gott a Sepsi OSK a labdarú-

gó-Liga 1 huszadik fordulójában az 
FC Voluntari ellen, ám a vendégek 
hármascsere után egyenlítettek a 
második játékrészben. A három-
székieknek szombaton is nélkü-
lözniük kellett több játékosukat és 
vezetőedzőjüket a koronavírus-fer-
tőzések miatt. Ez volt sorozatban 
a harmadik olyan meccsük, ame-
lyen nem állt rendelkezésre a tel-
jes keret. Az előző kettőn kijött a 
lépés: nyertek az Astra ellen, míg a 
Konstancai Viitorulnál döntetlent 
jegyeztek. Eközben az FC Volunta-
ri kilenc bajnoki összecsapás óta 
nem tudott nyerni, utolsó előttiek 
a rangsorban.

Remekül indult a mérkőzés a 
házigazdák számára, a 6. percben 
egy szabadrúgást húsz méterről 

LEO GROZAVU HÁROMSZÉKI VEZETŐEDZŐT MEGVISELI A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS

Pontokat vesztett a Sepsi OSK

Kisiklás. A Sepsi OSK (csíkos mezben) már megnyertnek hitt pontokat vesztett a Voluntari ellen

Mitrea védhetetlenül tekert a bal 
felsőbe, ez volt a háromszékiek já-
tékosának harmadik találata ebben 
az idényben. Ezt követően több-
nyire a középpályán csordogált a 
meccs, valamivel többet veszélyez-
tetett a vendégcsapat, de gólt újból 
a Sepsi OSK ért el: a 32. percben 
Eder ívelt be az ötös közelébe egy 
szabadrúgást, Fofana pedig bebó-
lintotta a hálóba. Az első felvonást 
tökéletesen kézben tartotta a házi-
gazda, a két pontrúgásból értékesí-
tett lehetőséggel pedig viszonylag 
nyugodtan várhatták a második 
játékrészt.

Cskhogy az FC Voluntari nem 
adta fel. Edzőjük hármat cserélt a 
szünetben, valószínűleg fel is rázta 
tanítványait az öltözőben. A kapu-
fa még megmentette Fejért a félidő 
elején, ám az 58. percben már az 
sem: hasonlóan Mitrea szabadrú-
gásához, az ellenfél is nagyrészt 
onnan végezhetett el egyet, Ivanov 
pedig a jobb felsőbe helyezte a lab-
dát. Tíz percre rá jött az egyenlítés 
is, egy beadásnál Csiszér bennra-
gadt, így Stoica kaphatta szaba-
don, aki közelről estéből bepöc-
költe a játékszert. A végjátékban a 
sepsiszentgyörgyiek megpróbálták 
megszerezni az összes pontot, de 
igazi gólszerzési lehetőséget nem 

tudtak összehozni. Az FC Voluntari 
így ismét ponttal távozott, a két gár-
da egymás elleni párharcai tekinte-
tében egyszer sem tudott nyerni a 
Sepsi OSK hazai környezetben el-
lenük. A Kovászna megyeiek ezzel 
együtt megtartották negyedik he-
lyüket a rangsorban.

A mérkőzést követően a vendé-
gek trénere, Bogdan Andone nagy-
részt csak a játékvezető ténykedé-
sét kritizálta. Leo Grozavu, az OSK 
vezetőedzője azonban vitába szállt 
kollégájával: a Telekom Sport té-
véműsorába telefonon bejelentke-
ző szakember szerint értelmetlen 
siránkozni, botrányt kelteni egy-
egy eset miatt, ezt bárki megtehe-
ti. Grozavu betegségéről is beszélt: 
elmondása szerint nagyon nehéz 
időszakot él meg. „Remélem, egy 
héten belül rendbe jövök. Telje-
sen félre vagyok állítva, bármiféle 
helyváltoztatás nagyon fáraszt. Az 
orvosok azt mondták, kerüljem a 
hideget, ezért nem tudom, mi lesz 
a meccsekkel, hiszen nem ülhetek 
a hidegben, bízom benne, hogy 
felmelegszik az idő. Nagyon ne-
hezemre esik, hogy távol vagyok 
a csapattól, de világos, hogy most 
az egészségemre kell gondolnom” 
– nyilatkozta a háromszékiek veze-
tőedzője.
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L ionel Messi jogi lépések megtéte-
lét fontolgatja, miután a spanyol 

El Mundo napilap beszámolt az ar-
gentin futballcsillag és FC Barcelo-
na között köttetett szerződés anyagi 
részleteiről. Eszerint Messi – aki 2017-
ben hosszabbította meg szerződését 
a katalán klubbal – több mint fél-
milliárd eurót (pontosan 555 237 619 
eurót) tehet zsebre négy év alatt. Ez 
azt jelenti, hogy idényenként 138 mil-
liót vihet haza. Ez minden idők leg-
jobb sportolói fi zetése, ami tovább 
növekedhet a különböző bónuszok-
kal. A Nemzeti Sport beszámolója 
szerint ha Messi megújítja a szerző-
dését, további 115 millió üti a markát, 

valamint egy 78 milliós hűségbónusz 
is szerepel a listán. Az argentin sztár 
átszámolva nagyjából 265 eurót keres 
meg egy perc alatt. Messi éves kere-
sete meghaladja az NBA-ben kosara-
zó LeBron James, az MLB-ben játszó 
Mike Trout, az NFL-legenda Tom 
Brady és az NHL-ben jégkorongozó 
Connor McDavid összesített fi zetését 
– írta a Spotrac.com. Mindez olyan 
körülmények között történik, hogy a 
Barcelona teljes adóssága meghalad-
ja az egymilliárd eurót, ami az As na-
pilap szerint 156 millióval több, mint 
az egy évvel korábbi elemzés szerinti 
összeg. Ebből a rövid távú tartozás 
730 millió euró. A Marca napilap 
úgy tudja, a Barcelona tárgyalásokat 
folytat, hogy legalább 2021. június 

30-ig haladékot kérjen a hitelezőitől.
Lionel Messi a katalán RAC1 rádió 

információja szerint jogi lépésekre 
készül a szerződés részleteit közlő El 
Mundóval szemben – közölte a Nem-
zeti Sport. Ugyanakkor a Barcelona 
tagadta, hogy kiszivárogtatták vol-
na a részleteket, ezért a klub is kész 
jogi lépéseket tenni az El Mundóval 
szemben – olvasható a Football Es-
pana oldalán. A  dühös Messi állí-
tólag arra készül, hogy a következő 
napokban bejelentse jövőjéről szóló 
döntését. A Don Balón úgy tudja, a 
katalánok csapatkapitánya koráb-
ban jelezte: ha további részletek 
vele vagy a családjával kapcsolatban 
napvilágot látnak, akkor bejelenti tá-
vozási szándékát.

Per lehet Messi csúcsfi zetésének kiszivárogtatásából
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– nyilatkozta a 
háromszékiek 
vezetőedzője.

A Liga 1 hétvégi eredményei

Labdarúgó-Liga 1, alapszakasz, 20. forduló: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–FC Voluntari 2-2 (B. Mitrea 6. perc, 
Fofana 32., ill. Ivanov 58., Al. Stoica 68.), U Craiova–FC 
Argeș Pitesti 1-1 (Mamut 64., ill. Malele 67.), Medgyesi Gaz 
Metan–Academica Clinceni 1-1 (Sambu 83., ill. Csuncsukov 
54.), FCSB–Poli Iași 3-1 (Tănase 26., Moruțan 67., Popescu 
90., ill. Popadiuc 51.), FC Botoșani–Nagyszebeni Hermanns-
tadt 1-0 (Al-Mawas 18.), Astra Giurgiu–Viitorul Ovidiu 1-1 

(Wuthrich 61., ill. G. Ganea 10.). Az Aradi UTA–Bukaresti 
Dinamo mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Chindia Târ-
goviște–Kolozsvári CFR találkozót ma 20 órától rendezik. Az 
élmezőny: 1. FCSB 45 pont, 2. Kolozsvári CFR 41/19 meccs, 
3. Craiovai U 37, 4. Sepsi OSK 33, 5. Clinceni 30.




