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Maratoni csatározások
Simona Halep és Fucsovic Márton 
is továbbjutottak az ausztrál nyílt 
teniszbajnokság második köréből. 
Előbbi a házigazdák képviselőjét, 
Alja Tomljanovicot múlta felül 4:6, 
6:4, 7:5-re. Az összecsapás több 
mint két és fél órát tartott, a két-
szeres Grand Slam-győztes román 
klasszis 5:2-es hátrányból fordí-
totta a javára a meccset. Bravúros 
volt ugyanakkor Fucsovics sikere, 
hiszen a magyarországi teniszező 
a világranglista korábbi harmadik 
helyezettjét, Stan Wawrinkát bú-
csúztatta 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6-tal, 
egy maratoni négyórás mérkőzés 
során. A magyar sportolók közül 
női egyesben volt érdekelt Babos 
Tímea, de a második körben kika-
pott az orosz Anasztaszija Potapo-
vától, a romániai versenyzők közül 
viszont Sorana Cârstea a legjobb 32 
közé jutott, miután három szett-
ben legyőzte a kilencedik kiemelt 
Petra Kvitovát. Tegnap búcsúzott 
az amerikai Venus Williams, de a 
kanadai színeket képviselő Bianca 
Andreescu számára is véget ért az 
év első Grand Slam-tornája.
 
Bukarestben fogadja
az Atlético a Chelsea-t
A spanyolországi beutazási korlá-
tozások miatt az Atlético Madrid 
labdarúgócsapata Bukarestben 
fogadja február 23-án a Chelsea-t 
a Bajnokok Ligája nyolcaddöntő-
ben. A helyszínváltozást tegnap 
jelentette be az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA), és azért volt 
rá szükség, mert Spanyolország a 
koronavírus-járvány miatt március 
másodikái nem fogad beutazókat 
Nagy-Britanniából. Az már koráb-
ban eldőlt, hogy hasonló okokból 
a Leipzig–Liverpool és a Borussia 
Mönchengladbach–Manchester 
City BL-nyolcaddöntők első mérkő-
zését – február 16-án, illetve 24-én 
– a budapesti Puskás Arénában 
rendezik.
 
Emberi hiba vezetett
Kobe Bryant halálához
Kobe Bryant visszavonult sztárko-
sárlabdázónak, lányának és továb-
bi hét embernek a halálát okozó, 
2020 januári helikopter-balesetben 
az adott időjárási viszonyok között 
a pilótának tilos lett volna a felhők 
közé repülni, mégis így tett – közöl-
te a héten Robert Sumwalt, az ame-
rikai közlekedési bizottság (NTSB) 
elnöke. Az NTSB szerint a szeren-
csétlenség lehetséges oka az volt, 
hogy a sűrű felhők megzavarták 
a pilóta tájékozódását, és emiatt 
elvesztette az irányítást a helikop-
ter felett. Az MTI beszámolójában 
emlékeztetett rá, hogy a pilóta, Ara 
Zobayan azt közölte a forgalom-
irányítókkal, hogy közel jár ahhoz, 
hogy a felhők felé emelkedjen, de 
valójában éppen ereszkedőben volt 
közvetlenül azelőtt, hogy egy hegy-
oldalnak csapódott. A Los Angeles 
közelében történt tragédiának 
nem volt túlélője. A philadelphiai 
születésű, 2016-ban visszavonult 
legendás NBA-játékos 41 éves volt, 
négy gyermek édesapja.

Jövő hét elején ér véget a ka-
rantén a Sepsi OSK korona-
vírussal fertőződött futbal-
listái számára, de időközben 
a klubtulajdonos Diószegi 
László esetében is felmerült 
a fertőzés gyanúja. Nem 
„úszta” meg az UTA vezető-
edzője, Bálint László sem a 
járványt, és miután gyors-
tesztje pozitív lett, kénytelen 
volt kihagyni csapata mérkő-
zését a Román Kupában.

 » H. B. O., V. NY. R. 

M iután a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK labdarúgóinak 
legnagyobb része túlesett 

a fertőzésen, nagy valószínűséggel 
Diószegi László, a klub elnöke is 
elkapta a koronavírust. Érdeklő-
désünkre elmondta: eléggé rossz 
állapotban van, lapzártánk után 
kellett megkapnia az eredményt, 
de 99 százalékban biztos volt ben-
ne, hogy az pozitív lesz. Betegsége 
miatt egy ideje otthon tartózkodik, 
így távollétében a klubnál Had-
nagy Attila sportigazgató irányítá-
sával intézik a teendőket, a vezető-
ség tagjai szabad kezet kaptak az 
elnöktől.

Kedden olyan hírek jelentek 
meg, miszerint az északír váloga-
tott Kyle Laff erty, aki több angol 
és olasz csapatnál játszott, illetve 
a skót Glasgow Rangers színeiben 
háromszoros bajnok volt, közel 
áll ahhoz, hogy a Sepsi OSK-hoz 
igazoljon. A 33 éves támadó lehet-
séges érkezéséről az összes nagy 
román sportoldal beszámolt, a 
brit lapok pedig már-már tényként 
kezelték a szerződtetését. Ennek 
kapcsán Diószegi László ismer-
tette, egy ügynök ajánlotta nekik 
Kyle Laff ertyt, azt mondta, hogy 
küldjenek egy fi zetésajánlatot, 
ezt meg is tették, és azóta várják 
a választ, de semmi konkrétum 
nincs. „Meglátásom szerint ennek 
az ügynöknek eladó ez a játékos, 
és gyorsan felfuttatták az újságok-
ban, hátha felfi gyelnek rá a csapa-
tok. Én abszolút nem bízom benne, 
hogy hozzánk jön. Nem is ígértünk 
neki 18 ezer eurós fi zetést, ahogy 
az megjelent a különböző portá-
lokon. A klubnál 10 ezer eurónál 
többet senki nem keres, és ezután 
sem fog. Ha tényleg 18 ezer eurót 
kér, akkor nem igazoljuk le, nem 
tudunk ennyi pénzt adni. Kedden 
délben elküldtük neki az ajánla-
tot 10 ezer eurós fi zetéssel, de még 
nem jeleztek vissza, így ha ilyen 
sokáig kivárnak, sajnos kevés az 
esélye annak, hogy elfogadja” – 
nyilatkozta a klubelnök.

Az elmúlt időszakban a korona-
vírus által megtizedelt játékoskeret 
kapcsán Diószegi közölte, Bog-
dan Mitrea a hét elején elvégzett 
egy koronavírustesztet, amelynek 
eredménye negatív volt, ma pedig 
megismétli, és ha ez is negatív lesz, 
akkor visszatérhet, így a hátvédsor 

JÖVŐ HÉT ELEJÉN VÉGET ÉR A KARANTÉN A SEPSI OSK ÖSSZES LABDARÚGÓJÁNAK

Járványterhes futballszámítgatások

Járványhelyzet. Diószegi László (középen) kénytelen mellőzni a stadionlátogatást

 » „Lépéselőny-
ben vagyunk, de 
nagyon oda kell 
fi gyeljünk, mert 
hátulról elindul-
tak a csapatok, 
a nyomunkban 
vannak” – mond-
ta Diószegi 
László.

 » A járvány 
ugyanakkor az 
aradi csapatot 
is megviselte, 
és miután több 
játékosuk már 
átesett a fertőzé-
sen, a héten Bá-
lint László edző 
esetében merült 
fel a fertőzés 
gyanúja.

rendben lesz. A többiek még lába-
doznak, de hétfőn mindenki kijön 
a karanténból, és akkor teljes lesz 
a csapat. Ami a playoffb  a jutásért 
zajló küzdelmet illeti, a klubelnök 
úgy fogalmazott, még kis lépés-
előnyben vannak, de nagyon oda 
kell fi gyelniük, mert hátulról elin-
dultak a csapatok, a nyomukban 
vannak. „Kilenc mérkőzésünk van 
hátra, másoknak csak nyolc (a Sepsi 
OSK elhalasztotta az FC Argeș elle-
ni idegenbeli találkozóját, amelyet 
február 16-án pótolnak be – szerk. 
megj.), ez előnyt jelent, de ahhoz, 
hogy biztosak legyünk a felsőház-
ban, még legalább három meccset 
meg kell nyerjünk, és két döntetlent 
el kell érjünk” – mondta. Csodának 
tartja, hogy azok a játékosok, akik 
múlt héten visszatértek, egyáltalán 
bírták az iramot, és végigküzdötték 
a 90 percet a Poli Iași elleni mérkő-
zésen, még akkor is, ha a végén 10 
másodpercnyi fi gyelmetlenségen 
múlott, hogy nem nyertek. Mint 
mondta, nehéz lesz a vírusfertő-

zés okozta kihagyás után fi zikailag 
helyrejönniük egy-két héten belül, 
de a csapat erőnléti edzője mindent 
megtesz annak érdekében, hogy mi-
nél hamarabb megfelelő állapotba 
kerüljenek.

Erősített az UTA
A háromszéki együttes már koráb-
ban búcsúzott a Román Kupától, 
ezért ebben a sorozatban a járvány 
nem befolyásolja a szerepelésüket, 
szombaton viszont már ismét a Liga 
1-es bajnokságban kell pályára lép-
niük a Dinamo vendégeként. A Sep-
si OSK jelenleg 34 ponttal áll az ösz-
szetett negyedik helyén, előnye hat 
pont a 7–9. helyeken található Chin-
dia, Gaz Metan és UTA alkotta hár-
mas előtt, amelyek egyaránt 28-28 
pontot gyűjtöttek, és a mostani állás 
szerint lemaradnak a felsőházról.

Közülük az újonc UTA nem is cél-
zott most meg felsőházi rájátszást, 
ugyanakkor azt már korábban le-

szögezték, hogy a rájátszásban 
nem szeretnének, ha izgulniuk kel-
lene a bennmaradásért. Keretüket 
már a téli szünet során jelentősen 
átalakították, tegnap pedig újabb 
igazolást jelentettek be a Kolozs-
vári CFR-rel háromszoros bajnok 
jobbhátvéd, a 28 éves Andrei Pete-
leu személyében. A járvány ugyan-
akkor az aradi csapatot is megvisel-
te, és miután több játékosuk már 
átesett a fertőzésen, a héten Bálint 
László edző esetében merült fel a 
fertőzés gyanúja. A szakembernek 
enyhe tünetei voltak, a gyorsteszt 
pedig kimutatta a vírust a szerve-
zetében. Azóta elkülönült, nem is 
tudta elkísérni csapatát tegnap Ko-
lozsvárra, ahol a másodosztályban 
szereplő Universitateával játszot-
tak lapzártánk után a Román Kupa 
nyolcaddöntőjében.

Továbbjutott Petrolul
A Szamos-partiak összecsapása 
mellett a Dinamo–FCSB örökrang-
adó is lapzártánk után fejeződött 

be, addigra viszont már három 
továbbjutó ismert volt. Közülük 
kettő másodosztályos csapat: mert 
miközben a Călărași a Turris-Oltul 
visszalépése miatt játék nélkül ju-
tott tovább, addig a Petrolul Ploieș-
ti 3-0-ra legyőzte hazai pályán élvo-
nalbeli vendégét, a Iași gárdáját. A 
Konstancai Farulnak viszont nem 
sikerült bravúrt elérnie az élvonal-
beli Chindiával szemben: a târgo-
viștei csapat tegnap 3-0-ás sikerrel 
lépett tovább. Ma Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu–Medgyes (15 óra), Temes-
vári ASU Poli–Astra Giurgiu (17.45) 
és Botoșani–Craiovai Universitatea 
(20.30) párosítás szerint játszanak. 
A román bajnok Kolozsvári CFR, 
mint ismeretes, a Sepsi OSK-hoz 
hasonlóan korábban búcsúzott a 
kupasorozattól. A héten kihasznál-
ta az átigazolási időszak hajráját, 
és kölcsönbe visszahívta Mihai Bor-
deianut, aki tavaly októberben iga-
zolt az al-Qadisijához.
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Vállalom parketták, hajópadlók csiszolását. Ér-
deklődni lehet telefonon: 0749-578832.




