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Győzelemmel kezdte Halep
az Australian Opent
Továbbjutott Simona Halep az 
ausztrál nyílt teniszbajnokság első 
fordulójából: a kétszeres Grand 
Slam-győztes román klasszis az 
ausztrál Lizette Cabrerát múlta 
felül a nyitónapon. Ugyanakkor 
továbbjutott Sorana Cârstea is, de 
mivel épp Patricia Țig ellen nyert 
6:2, 6:1-re, a főtáblás romániai 
versenyzők száma megcsappant. 
Elbúcsúzott ugyanakkor Irina Begu 
és Mihaela Buzărnescu is, előbbit 
a szerb Nina Stojanovic, utóbbit a 
kanadai színeket képviselő Bianca 
Andreescu ejtette ki. A magyaror-
szági teniszezők közül Fucsovics 
Márton és Babos Tímea is a legjobb 
64 közé jutott.
 
A Tampa nyerte a Super Bowlt
A Tampa Bay Buccaneers nyerte 
a tengerentúli profi  amerikaifut-
ball-liga (NFL) nagydöntőjét, az 
55. Super Bowlt: 31-9-re győzött a 
címvédő Kansas City Chiefs ellen. 
Tom Brady, a fl oridaiak irányítója 
– aki tavaly húsz év után hagyta el 
a New England Patriots csapatát – 
tizedik nagydöntőjében a hetedik 
bajnoki címét ünnepelhette. A 
Tampa Bay története során másod-
szor nyerte meg a Vince Lombar-
di-trófeát.
 
Elmaradt a hétfői kombináció
Már az első napon át kellett írni a 
Cortina d’Ampezzó-i alpesisí-vi-
lágbajnokság programját, mivel a 
tegnapra tervezett női kombinációt 
nem lehet megrendezni a kedve-
zőtlen időjárási körülmények, a 
nagy havazás miatt. A szervezők 
az előrejelzések alapján már a 
hétvégén megcserélték a kombiná-
ció számait, és a hagyományoktól 
eltérően a műlesiklást rendezték 
volna először, majd azt követte vol-
na a szuperóriás-műlesiklás. A jövő 
vasárnapig tartó világbajnokság így 
ma kezdődhet el: amennyiben az 
időjárás engedi, 11.30-tól a női, 14 
órától pedig a férfi  szuperóriás-mű-
lesiklást rendezik.
 
Tizenhat pont a Fradi előnye
az NB1-ben
Az éllovas és címvédő Ferencváros 
2-0-ra legyőzte vasárnap este a 
Fehérvárt a magyar élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság 20. fordulójá-
ban. A fehérváriak a vereségükkel 
visszaestek a tabella harmadik 
helyére a velük azonos pontszám-
mal álló Puskás Akadémia mögé. 
Az M4sport.hu beszámolójában 
rámutat arra, hogy a Fradi és két 
üldözője között jelenleg 16 pont 
a különbség – ugyanannyi, mint 
a felcsútiak és az utolsó helyen 
álló Diósgyőr között –, és amióta 
tizenkét csapatos az NB1, ennél na-
gyobb előnnyel csak a 2015–2016-
os szezonban vezetett az éllovas. 
Akkor szintén a zöld-fehérek 18 
pont előnnyel álltak az élen, végül 
21 pontos különbséggel lettek 
bajnokok. Egy éve ilyenkor kilenc 
ponttal vezetett a Fradi, akkor is 
ugyanúgy 15 győzelem, 4 döntetlen 
és 1 vereség volt a mérlege.

Vereséggel hangolt a Román 
Kupa nyolcaddöntőjére az 
FCSB élvonalbeli labdarú-
gócsapata. Legközelebb az 
örök rivális Dinamóval talál-
kozik, ugyanakkor Kolozsvári 
U–UTA slágermeccs is lesz 
szerdán a kupában.

 » V. NY. R.

M egbotlott hazai pályán az 
FCSB élvonalbeli labdarú-
gócsapata: a Liga 1 alap-

szakaszának listavezetője 1-0-ra 
kikapott vasárnap este a szezon 
meglepetésgárdájának számító 
Clinceni együttesétől. Emiatt 22 
forduló után 48 ponttal maradt az 
összetettben, és a lapzártánk után 
rendezett Botoșani–Kolozsvári CFR
összecsapás eredménye befolyá-
solta a helyezését. A csapatnak 
ugyanakkor nincs ideje „kesereg-
ni” a történteken, a héten ugyan-
is a Román Kupa nyolcaddöntőit 
rendezik, amikor is szerdán 20.30-

KIKAPOTT A BAJNOKSÁGBAN AZ FCSB A DINAMO ELLENI KUPAMÉRKŐZÉSE ELŐTT

Botlott a Liga 1 listavezetője

Elégedetlenség. A rögbiszurkolók a sportszövetségnek akarják az új Arcul de Triumf (Diadalív) stadiont

 » Az élvonal-
ban szereplő 
erdélyi csapatok 
közül már nincs 
versenyben a 
kupáért a CFR 
és a Sepsi OSK, 
az UTA viszont 
továbbjutásra 
esélyesként 
utazik Kolozsvár-
ra a Liga 2-ben 
érdekelt Uni-
versitatea elleni 
találkozójára.

kor a Dinamo vendégeként játszik 
örökrangadót. A találkozó előtt a 
Ștefan cel Mare úti piros-fehérek két 
külföldi futballistával erősítettek: a 
23 éves támadó középpályás Jonat-
han Morsay a Chievótól érkezett köl-
csönbe, míg a 30 éves norvég kapus, 
Gudmund Kongshavn szabadon 
igazolható játékosként kötött szer-
ződést a szezon végéig.  

Az élvonalban szereplő erdélyi csa-
patok közül már nincs versenyben a 
kupáért a CFR és a Sepsi OSK, az 
UTA viszont továbbjutásra esélyes-
ként utazik Kolozsvárra a Liga 2-ben 
érdekelt Universitatea elleni találko-
zójára. Ezt ugyancsak szerdán, de 
17.15-kor rendezik, mint ahogyan az-
nap lesz a Konstancai Farul–Chindia 
Târgoviște mérkőzés is 14.30-tól. Ma 
csak Petrolul Ploiești–Iași (19) talál-
kozó lesz, a Călărași–Turris-Oltul el-
marad, mert a Turnu Măgurele-i má-
sodosztályos együttes visszalépett a 
tornától. További három találkozót 
csütörtökön rendeznek, Viitorul Pan-
durii Târgu Jiu–Medgyesi Gaz Metan 
(15 óra), Temesvári ASU Poli–Astra 
Giurgiu (17.45) és Botoșani–Craiovai 

Universitatea (20.30) párosítás sze-
rint. A továbbjutás, mint ismeretes, 
egyetlen mérkőzésen dől el, így ha a 
rendes játékidő végén döntetlen lesz 
az állás, akkor hosszabbítás, szükség 
esetén pedig szétlövések döntenek.

Az összecsapásokat továbbra is 
zárt kapuk mögött rendezik, de mint 
arról beszámoltunk, a Hivatásos Lab-
darúgóliga (LPF) azért lobbizik, hogy 
korlátozott számban visszatérhesse-
nek a nézők a lelátóra. A Look Sport 
csatorna tegnapi műsorában Justin 
Ștefan, a liga főtitkára leszögezte, 
hogy nem „populista” módon, egyik 
napról a másikra szeretnék ezt elérni, 
hanem egy alaposan kidolgozott terv 
mentén szerveznék meg a stadionok 
megnyitását. A sportminiszter, No-
vák Károly Eduárd úgy nyilatkozott, 
ő is arra törekszik, hogy ez lehetővé 
váljon, és szerinte ha jól halad az 
oltási kampány Romániában, akkor 
némi szerencsével két hónap múl-
va visszatérhet „némi normalitás” a 
sportéletbe is. Ezt az opciót az LPF 
is jó megoldásnak tartaná, hiszen jó 
próba lenne a nyári Európa-bajnok-
ság előtt.
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 » KRÓNIKA

Románia ifj úsági és sportminiszté-
riuma hivatalosan is átveszi ma a 

bukaresti Arcul de Triumf (Diadalív) 
stadiont, miután azt az országos be-
fektetési társaság révén újjáépítették. 
Az aréna átadását eredetileg január 28-
ra tervezték, de elhalasztották, a hazai 
rögbisport képviselői pedig továbbra is 
tiltakoznak a létesítmény jövője kap-
csán.

Ismeretes ugyanis, hogy ezt az 
arénát mostanáig a Román Rögbi-
szövetség használta és kezelte. A rög-
bisport „bölcsőjeként” emlegették, 
hiszen 1913 óta hagyományos ottho-
na a „Tölgyeknek”. Az újjáépítését és 
korszerűsítését viszont a 2020-as lab-
darúgó-Európa-bajnokság bukaresti 
társszervezése miatt rendelték el, hogy 
a tavalyról idénre halasztott jubileumi 
seregszemlére Románia utazó futball-
válogatottak edzőpályaként használ-
hassák – a Rapid giulești-i és a Steaua 
ghenceai stadionjával együtt. Még el 
sem készültek a felújítással, amikor 

napvilágot láttak a hírek, hogy a jövő-
ben labdarúgócsapatok is használhas-
sák az arénát, azóta pedig a sportmi-
nisztérium közölte: az Arcul de Triumf 
Stadion a fennhatósága alatt marad. 
Ennek kapcsán a Román Rögbiszövet-
ség közleményben emlékeztetett arra, 
hogy a megállapodás értelmében, 
amikor lebontották a régi létesítményt 
megállapodást kötöttek a sportminisz-
tériummal arra vonatkozóan, hogy az 
újjáépített stadion visszakerül a tu-
lajdonukba. „Biztosítjuk azokat, akik 
nem akarják fi gyelembe venni az ira-
tokat, és a több mint 108 éves történel-
met, hogy nem adjuk meg magunkat, 
harcolni fogunk a stadionunkért. (…) 
Valószínűleg a bíróságra kerül majd 
az ügy” – olvasható a rögbiszövetség 
közleményében.

A sportminisztérium ugyanakkor ál-
lítja: nincs törvényes lehetősége arra, 
hogy a létesítmény visszakerüljön a 
rögbiszövetség ingyenes használatá-
ba, mivel annak besorolása időközben 
megváltozott, és immár sportkomple-
xumként fog működni. „Az Arcul de 

Triumf stadion a román állam tulaj-
dona, amelynek ingyenes használati 
jogát meghatározott időre átruháztak 
a szövetségre. (…) Ez egy 37 millió 
eurós beruházás, amelyet a romániai 
és európai adófi zetők pénzéből kivi-
teleztek a 2020-as Európa-bajnokság 
céljával. A beruházás megtízszerezte 
a stadion értékét, és átváltoztatta egy 
egyszerű stadionból egy sportköz-
ponttá. Ennek okán így egy teljesen új 
létesítmény vált belőle” – magyarázza 
a szaktárca közleménye. Abban hoz-
záteszik: elfogadhatatlannak tarják, 
hogy egy jogi entitás ezen közpénzen 
épült stadiont kisajátítsa, és bevételi 
forrásként használja. „A rögbiszövet-
ség ugyanakkor továbbra is prioritást 
élvez majd abban, hogy a stadiont 
ingyenesen használja mérkőzések és 
edzések szervezésére” – szögezte le a 
sportminisztérium.

A rögbiszurkolók különben élő lán-
cot vontak vasárnap a stadion elé, til-
takozva az ellen, hogy a minisztérium 
elvegye a létesítményt a sportszövet-
ségtől.

„Diadalért” vitázik a rögbiszövetség a szaktárcával

 » „A rögbiszö-
vetség ugyanak-
kor továbbra is 
prioritást élvez 
majd abban, 
hogy a stadi-
ont ingyenesen 
használja mérkő-
zések és edzések 
szervezésére” 
– szögezte le a 
sportminiszté-
rium.




