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A RÉGI-ÚJ EDZŐ A SZEBEN MEGYEI RANGADÓN ELÉRT DÖNTETLENNEL TÉRT VISSZA A GAZ METANHOZ

Angol–román focimeccs lesz
júniusban
Georgiával és Angliával játszik
barátságos mérkőzést a román
fociválogatott júniusban – közölte
tegnap a Román Labdarúgó-szövetség (FRF). A pontos helyszíneket
később nevezik meg, de az már
biztos, hogy június 2-án hazai
pályán mérkőznek meg Georgiával,
6-án pedig idegenben csapnak
össze a szigetországiakkal. Mint
ismeretes, idén Magyarország is
megmérkőzik Angliával, méghozzá
két tétmeccsen: szeptember 2-án
Budapesten játszanak, október 12én pedig idegenben a világbajnoki
selejtezőkben.

Ismét Teja a medgyesi „családfő”
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Szeben megyei Liga 1-es
rangadón született döntetlennel mutatkozott be ismét
a Medgyesi Gaz Metan kispadján
Mihai Teja vezetőedző, akinek régi-új csapata tegnap 1-1-gyel zárt az
FC Hermannstadttal (Mayoral 57.,
illetve Chamed 72.) az élvonal 21.,
hétközi fordulójában. Bár utóbbi
volt a pályaválasztó, a találkozót
Medgyesen rendezték – a szebeniek is ott játsszák hazai meccseiket,
mivel stadionjukat felújítják. A 42
éves Teja 2018 júliusa és decembere között már irányította a medgyesi együttest: olyan jó munkát végzett, hogy az FCSB szemet vetett
rá, és a szakember elhagyta az
erdélyi gárdát a bukarestiek kedvéért. Ott azonban kevesebb mint
fél évet ténykedett, majd a Poli
Iași kispadjára került, a tavalyi év
végéig pedig a Voluntari csapatát
irányította. „Örömömre szolgál,
hogy visszatérhetek Medgyesre,
ahol egy család vár. Nagyon jól
éreztem magam itt, szép hat hónapot töltöttem el” – nyilatkozta még
a tegnapi mérkőzés előtt a másfél
éves szerződést kötő Mihai Teja.
Elismerte, tisztában van vele, hogy
a szurkolók egy része megharagudott, amikor az FCSB-t választotta,
de egy edző „kevés adandó lehetőséggel számolhat” karrierje során.
„Medgyesen nagyon jó munkát
végeztünk, boldogan térek vissza
a családomhoz. Minden meccset
meg akarunk nyerni, célkitűzésünk bármelyik helyezés, amelyik
felsőházi szereplést ér, legyen az
az első, második, harmadik vagy
akármelyik hely” – jelentette ki
a bukaresti születésű szakember.
Teja Jorge Costát váltotta, aki tavaly szeptember 30. óta irányította a medgyesieket, és akivel
hétfőn bontottak közös megegyezéssel szerződést. Ez már a második edzőváltás a klubnál ebben az
idényben, ugyanis a szezont még

»

Több mint
másfél hónap
szünet után
nyert ismét
mérkőzést a
Liga 1-ben az
Universitatea
Craiova.

Dusan Uhrin irányításával kezdte a
Gaz Metan.
A forduló keddi játéknapján több
mint másfél hónap szünet után
nyert ismét mérkőzést a Liga 1-ben
az Universitatea Craiova. Az oltyán
együttes a bajnokság jelenlegi leggyengébb együttesénél, a Poli Iașinál vendégeskedett, és 3-0-ra nyert.
A Craiova furcsa sorozatot adott át
a múltnak: legutóbbi hat meccsén
rendre döntetlent játszott, így elvesztette a listavezető helyet, sőt
komoly hátrányba került az éllovas
FCSB-vel és a címvédő Kolozsvári CFR-rel szemben. A moldvaiak
kispadján ezen a meccsen kellett
volna bemutatkoznia a korábbi román válogatott csatárnak, Andrei

Cristeának, ám a Steaua és a Dinamo egykori játékosa koronavírusos
lett, így nem vehetett részt a mérkőzésen, helyette Adrian Kereszy
irányította a Polit. A Craiovánál is
áll a bál, hiszen az FC Argeș elleni
döntetlent követően elküldték a
csapattól Cornel Papură vezetőedzőt, és mindeddig Mihai Rotaru
tulajdonos nem nevezte meg, ki
lesz a következő – a bukaresti sajtó Walter Zengát és Cosmin Contrát
is emlegeti mint potenciális jelölt.
Jászvásáron az eddigi másodedző,
Dragoș Bon ült a kispadon. A 21.
forduló két tegnapi mérkőzése, a
Voluntari–Astra Giurgiu és a Dinamo–FCSB találkozó lapzárta után
ért véget.

Örömmel tért vissza. Mihai Teja bő két év után ismét a medgyesieket irányítja

Camora, Păun és Mitrea a korábbi forduló csapatában
A Chindia Târgoviște vendégeként egygólos győzelmet arató Kolozsvári CFR-től két, az FC Voluntari-ral hazai döntetlent játszó Sepsi OSK-ból egy labdarúgó került be a 20. forduló „álomcsapatába”. Ezúttal is találunk Sepsi-játékost a forduló legjobbjai között. A háromszéki piros-fehérek
szombaton kétgólos vezetésről ikszeltek hazai pályán az FC Voluntari együttesével, de az OSK
vezetőgólját jegyző Bogdan Mitreát beválasztották a forduló csapatába. A kolozsvári születésű
középhátvéd a mérkőzés ötödik percében szabadrúgásból tekert gyönyörűen az Ilfov megyeiek kapujába. Az erdélyi csapatok közül még a címvédő Kolozsvári CFR-nek vannak képviselői
a forduló csapatában, amelyet az élvonalbeli bajnokságot szervező Hivatásos Labdarúgóliga
(LPF) munkatársai állítanak össze. A „vasutasok” egygólos meccset nyertek meg Ploiești-en a
Chindia Târgoviște ellen, a honosított balhátvéd, Mario Camora mellett a tizenegyesből betaláló
Alexandru Păun nevezték a forduló csapatába. A 20. forduló „álomcsapata”: Cătălin Căbuz (Viitorul) – Deian Sorescu (Dinamo), Denis Haruț (FC Botoșani), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK), Mario
Camora (Kolozsvári CFR) – Olimpiu Moruțan (FCSB), David Meza Colli (FC Argeș), Antoni Ivanov
(FC Voluntari), Alexandru Păun (Kolozsvári CFR) – Octavian Popescu (FCSB), Cephas Malele (FC
Argeș). A forduló edzője: Ionel Gane (Dinamo).
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Pontosztozkodással zárult
tegnap a Liga 1 Szeben megyei
rangadója, így a felsőházba
vágyó Mihai Teja vezetőedző
pontvesztéssel tért vissza a
Medgyesi Gaz Metan kispadjára. A Craiovának „eszébe
jutott”, hogyan kell győzni.
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Lettország egyedül rendez
hoki-vb-t
Riga egyedül ad otthont a május–
júniusi jégkorong-világbajnokságnak azok után, hogy a nemzetközi
szövetség (IIHF) biztonsági okok
miatt elvette a társrendezői jogot
Fehéroroszországtól. Az IIHF azt is
közölte, hogy Dánia (Herning) és
Szlovákia (Pozsony) hajlandó lett
volna lebonyolítani az eseményt
Minszk kiválását követően, de a
világszövetség a koronavírus-járvány miatt úgy látta jónak, ha mind
a 16 csapat elkerüli az utazásokat,
és egy városban játszik május 21.
és június 6. között. Az IIHF január
18-án azok után vette el a rendezés
jogát Minszktől, hogy a szövetség
vezető testülete, a tanács független
szakértőkkel kiegészülve teljeskörűen átvizsgálta a belorusz helyzetet mind politikai, mind a koronavírus-járvány szempontjából. Ezek
alapján nem látták biztosítottnak a
vb összes résztvevőjének biztonságát. René Fasel, az IIHF elnöke
akkor közleményben elmondta, nagyon sajnálatosnak tartja, hogy el
kell venniük Minszktől a rendezési
jogot. Hozzátette: az eljárás során
megpróbálták előmozdítani, hogy
„a világbajnokság a megbékélés
eszközeként szolgálhatna a Fehéroroszországban zajló társadalmi
és politikai kérdések megnyugtatásához”. Aljakszandr Lukasenka
fehérorosz államfő tavaly augusztusi újraválasztása óta a fehérorosz
ellenzék folyamatosan tüntet, az
elnök távozását és új választások
kiírását követelve. Számos nemzetközi szervezet és ország, így
a társrendező Lettország is arra
szólította fel az IIHF-et, hogy vigye
el a tornát Minszkből a fehéroroszországi feszült politikai helyzet, az
ellenzékiekkel szembeni erőszakos
hatósági fellépések és a sorozatos
bebörtönzések miatt. Korábban az
öttusa-vb-t is elvették Minszktől.

Románia súlyemelői lemaradhatnak az olimpiáról a doppingesetek miatt
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ománia egészen közel került ahhoz, hogy valamennyi súlyemelőjét eltiltják a tokiói olimpiai részvételtől a bizonyított doppingvétségek
nyomán. A veszély azután vált teljesen valóssá, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által életre hívott szervezet, a Nemzetközi Tesztelő
Ügynökség (ITA) hivatalosan lezárta
újabb két román súlyemelő szabály-
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Románia
sorsa most egy –
a fegyelmi ítélet
meghozatalára
jogosult – független testület
kezében van,
amely az idei
nyárra halasztott
olimpiai játékoktól már eltiltott
három országot.

sértési ügyét, s dokumentumait átadta a sportági világszövetségnek (IWF)
– írta beszámolójában az ötkarikás
kérdésekben járatos Insidethegames.
biz portál. Az olimpiai bronzérmétől
búcsúzni kénytelen Răzvan Martinról,
továbbá Gabriel Sîncrăianról a 2012es londoni olimpián levett mintáinak
újraelemzésekor bebizonyosodott,
hogy annak idején anabolikus szteroidot használtak. Hasonlóképpen
veszített ugyanilyen tiltólistás szer

alkalmazása miatt a londoni ezüstérmes Roxana Cocoș, valamint a szintén
a 2012-es tárolt mintája újbóli analízisekor megbukott Florin Croitoru is.
A portál szerint Románia sorsa most
egy – a fegyelmi ítélet meghozatalára
jogosult – független testület kezében
van, amely az idei nyárra halasztott
olimpiai játékokról már eltiltott három országot: Thaiföldet, Egyiptomot
és Malajziát. Az olimpiai kvalifikációs
időszakban produkált három-három

pozitív doppingeset miatt hasonló
sorsra juthat Kolumbia és Vietnam,
de mások mellett még bajba kerülhet
súlyemelői miatt Oroszország és Irak
is. Az IWF határozata kimondja, hogy
minden olyan nemzetet, amely három
vagy több pozitív esettel szolgál a NOB
újratesztelésein, egy évre el kell tiltani. 2017-ben kilenc IWF-ország járt így,
és a büntetés nyomán súlyemelői egy
esztendőn át kénytelenek voltak távol
maradni a világversenyektől.

