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LABDARÚGÁS

1. Liga, 23. forduló
pénteken 20 órától 
FC Argeș–Viitorul;
szombaton 14.30-tól 
Chindia Târgoviște–Aradi UTA, 
21 órától Dinamo–Sepsi OSK;
vasárnap 12.15-től 
Jászvásári Poli–Astra, 

14.30-tól Academica Clinceni–
Universitatea Craiova, 

19.45-től Nagyszebeni 
Hermannstadt–FCSB;
hétfőn 17.30-tól FC Botoșani–
Medgyesi Gaz Metan, 

20.30-tól Kolozsvári CFR–
FC Voluntari.

JÉGKORONG

Erste Liga
kedden és szerdán egyaránt 
18.30-tól: Csíkszeredai 
Sportklub–Brassói Corona;
szombaton és vasárnap 
egyaránt 18.30-tól: Brassói 
Corona–Csíkszeredai Sportklub

Román bajnokság
pénteken 18.30-tól és szombaton 
11 órától: Sportul Studențesc–
Gyergyói Hoki Klub.
 

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, rájátszás, felsőház, 
első teremtorna, Galac
1. forduló, szombaton, 13.30-tól 
Csíkszeredai Imperial Wet–
Futsal Klub Székelyudvarhely; 
16 órától Dévai Autobergamo–
Galaci United.
2. forduló, vasárnap 13.30-tól 
Futsal Klub Székelyudvarhely–
Dévai Autobergamo; 
16 órától Galaci United–
Csíkszeredai Imperial Wet.
3. forduló, hétfőn 13.30-tól 
Futsal Klub Székelyudvarhely–
Galaci United; 
16 órától Csíkszeredai Imperial 
Wet–Dévai Autobergamo.
 

1. Liga, rájátszás, alsóház, 
első teremtorna, Kolozsvár
1. forduló, pénteken 18.30-tól 
Kolozsvári Clujana–
Kézdivásárhelyi SE.
2. forduló, szombaton 14 órától 
KSE–Luceafărul Buzău.
 

ASZTALITENISZ

Női és férfi Szuperliga, 
tavaszi torna, Székelyudvarhely, 
városi sportcsarnok 
– csütörtöktől vasárnapig.

• A HÉT PROGRAMJA

• Háromhetes csúszással ugyan, de elrajtolt Melbourne-ben az év első Grand 
Slam-tornája, az Australian Open, amelyre hosszú idő után nézőket is beengednek a 
szervezők. Férfi egyesben a szerb világelső Novak Djokovic, a nőknél pedig az ame-
rikai színeket képviselő Sofia Kenin indul címvédőként. A főtáblára három magyar és 
kilenc román versenyző került fel.

ORBÁN ZSOLT

M iután a pandémia által tel-
jesen meghatározott elmúlt 
esztendőben a négy legna-

gyobb torna közül a wimbledoni baj-
nokságot törölték, a US Opent, illetve 
az őszre halasztott Roland Garrost pe-
dig javarészt zárt kapuk mögött ren-
dezték meg, az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokságon visszatérhetnek a nézők 
a lelátókra, igaz, korlátozott létszám-
ban. A melbourne-i szervezők idén az 
átlagos nézőszám felével, napi 30 ezer 
látogatóval számolnak, a torna utolsó 
öt napján pedig naponta 25 ezer nézőt 
engednek be maximálisan.

A Grand Slam-tornák történetében 
először fordult elő, hogy a selejtező-
ket nem abban az országban rendez-
ték meg, ahol magát az eseményt. A 
szigorú beutazási korlátozások miatt 
a női és a férfi  kvalifi kációt is Do-
hába, illetve Dubajba költöztették. 
Az eredeti tervek szerint az év első 
Grand Slamje a hagyományoknak 
megfelelően január második felében 
zajlott volna, ám a január 18-ai kez-
dést február 8-ára módosították.

A nagy távolság, valamint az 
ausztrál nyár okozta hőség mellett 
a teniszezőknek ezúttal más ténye-
zőkkel is meg kellett birkózniuk. Az 
Ausztráliába utazóknak kéthetes ka-
ranténba kell vonulniuk, a sportolók-
nak pedig komoly szabályokat írtak 
elő. A játékosok a szobáikat mindösz-
sze az edzések idejére, napi öt órára 
hagyhatták el, 72 teniszező viszont 

teljes karanténba került, miután olyan 
járaton utaztak, amelynek egyik utasa 
pozitív tesztet adott a megérkezéskor. 
Ezt követően egy újabb botrányos eset 
történt az Australian Open részvevői-
vel, egy szállodai alkalmazott pozitív 
tesztje miatt pár nappal a kezdés előtt 
mintegy 500–600 játékost és stábtagot 
ítéltek ismét szobafogságra.

Az év első Grand Slam-tornája, 
amelynek ilyen körülmények között 
sokáig kérdéses volt a megrendezé-
se, a mezőnyben három magyar ver-
senyzővel kezdődött el tegnap. Férfi  
egyesben a világranglistán jelenleg 
55. Fucsovics Márton és a 94. helye-
zett Balázs Attila is érdekelt. Előbbi 
sikeresen mutatkozott be Ausztrá-
liában, a főtábla nyitókörében öt-
szettes csatában verte a házigazdák 
egyik szabadkártyás versenyzőjét, 
Marc Polmanst. A nyíregyházi játé-
kosra a következő fordulóban már 
egy sokkal nehezebb feladat vár, a 
14. helyen kiemelt svájci Stanislaw 
Wawrinka, a torna 2014-es bajnoka 
ellen kellene meglepetést okoznia 
a továbbjutáshoz. Balázs Attila a 
spanyol Roberto Carballes Baenával 
szemben kezd a tornán, de nem a bu-
dapesti teniszező számít a mérkőzés 
esélyesének. Fucsovics és Balázs pá-
rosban közösen indul, a magyar ket-
tős a kazah Bulbik–Golubev duóval 
került össze a sorsoláson.

Női párosban a francia Kristina 
Mladenovic oldalán kétszeres Austra-
lian Open-győztes Babos Tímea nem 
védheti meg címét, mivel a sikerpáros 
egy ideig szünetelteti az együttműkö-
dést. A hír – saját elmondása szerint – 

Babost is váratlanul érte a helyszínen, 
Mladenovic lábsérülésre hivatkozva 
nem vállalta a pároskiírást, egyesben 
viszont ott van a főtáblán. A soproni 
versenyző nyilatkozata alapján elfo-
gadta, bár megérteni nem tudta part-
nere döntését, s bár a hajrában pró-
bált új társat találni, végül nem talált 
megfelelő személyt, akivel esélye lett 
volna a végső győzelemre. Így tehát 
maradt az egyéni.

„Sem ő nem rúgott ki engem, sem 
pedig én őt, ez a döntés most ezekre a 
hetekre szól, aztán majd az Australian 
Open után egyeztetünk a hogyan to-
vábbról. Inkább az egyénire koncent-
rálok, ami akár pozitívan is elsülhet” 
– mondta videoüzenetében Babos Tí-
mea, akit a kellemetlenség nem viselt 
meg annyira, hogy a tegnapi nyitókör-
ben ne tudjon túllépni a belga Ysaline 
Bonaventure-ön. A selejtezőből főtáb-
lára jutott Babos 7:6 (7:0), 6:4 arányban 
múlta felül a selejtező egyik szerencsés 
vesztesét, a legjobb 64 között pedig egy 
19 éves orosz lány, Anasztaszija Pota-
pova vár rá, és akárcsak Bonaventure 
ellen, a világranglistán 114. magyar 
teniszezőnek ez lesz az első egymás 
elleni meccse a fi atal orosszal.

Romániát kizárólag a női kiírások-
ban képviselik teniszezők a 2021-es 
Australian Openen, igaz, azokban 
szép számmal. Talán nagy kockázatot 
nem vállalunk azzal a kijelentéssel, 
hogy mind közül Simona Halep a leg-
esélyesebb legtovább jutni a tornán. 
Az első napon Irina Begu, Mihaela 
Buzărnescu és Patricia Țig is búcsú-
zott a női egyestől. Begut meglepe-
tésre a szerb Nina Stoianovic ejtette 

ki 6:3, 6:4-es sikerrel. Buzărnescut a 
kanadai színekben indult, de szintén 
román származású Bianca Andreescu 
győzte le 6:2, 4:6, 6:3-ra, míg a karán-
sebesi Țig román–román párharcban 
a rutinosabb Sorana Cîrsteától szenve-
dett vereséget. Utóbbi nagyon simán, 
6:2, 6:1-re nyert mindössze egy óra 
alatt. Cîrsteának a második forduló-
ban már óriási bravúr kell a továbbju-
táshoz, ugyanis a csehek klasszisa, a 
melbourne-i tornán 2019-ben döntős 
Petra Kvitová lesz az ellenfele.

Simona Halep szintén könnyedén 
vette az első kört, a legjobb román 
játékos egy szabadkártyás ausztrál 
lányt, Lizette Cabrerát oktatta 6:2, 
6:1-gyel. A világranglistán második 
konstancai teniszező a következő 
körben is ausztrállal találkozik: a 
Zágrábban született Ajla Tomljano-
viccsal eddig három alkalommal 
mérkőztek meg, és mindegyik ösz-
szecsapás végén Halep örülhetett. A 
kétszeres GS-bajnok Halepen kívül a 
világelső ausztrál Ashleigh Barty, a 
japán Oszaka Naomi, továbbá Serena 
Williams, Garbine Muguruza, Arina 
Szabalenka és a címvédő Sofi a Kenin 
tartozik a női egyes favoritjai közé.

A férfi aknál ki más, mint a nyolc 
Australian Open-elsőségével re-
korder, egy személyben címvédő és 
világelső Novak Djokovic az első 
számú esélyes. A nagy hármasból 
a tavaly térdműtéten átesett Ro-
ger Federer márciusban tér vissza a 
pályára, míg Rafael Nadal ott van 
ugyan a mezőnyben, de a spanyol 
„salakkirálynak” az utóbbi időben 
hátproblémái vannak. A topfavorit 
tehát Djokovic, de a feltörekvő fi atal 
játékosok közül többen is okozhatnak 
meglepetést – itt elsősorban az oszt-
rák Dominic Thiemre, a görög Szte-
fanosz Cicipaszra, az orosz Danyiil 
Medvegyevre vagy a német Alexan-
der Zverevre lehet gondolni.

GS-torna az ausztrál nyárban
Nézők előtt elkezdődött a melbourne-i teniszbajnokság
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