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Ellépett az élen az Imperial Wet
Elrajtolt a hazai élvonalbeli 
teremlabdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszása, de az első 
fordulóban csak papíron rendez-
tek rangadót, hiszen a Csíkszere-
dai Imperial Wet simán behúzta a 
pontokat a Futsal Klub Székely-
udvarhely ellen. Az összecsapás 
gyakorlatilag már az első tíz 
percben eldőlt, hiszen a listaveze-
tő Imperial Wet gyorsan vezetést 
szerzett, majd az első játékrész 
feléig további négy találatot 
szerzett hargitai riválisa ellen. 
Ezután visszavettek az iramból a 
csíkiak, az udvarhelyiek szem-
füles góllal szépítettek, ám az 
Imperial a szünetig visszaállította 
az ötgólos előnyét. A szünetet kö-
vetően tovább nőtt a különbség, 
a csíkiak újabb két gólt rámoltak 
be az FK-nak, a végeredmény 8–2 
lett. Az udvarhelyiek a tegnap 
délutáni Déva elleni meccsükre 
elveszítették csapatkapitányukat, 
Szécsi Barnát, akit az Imperial 
Wet elleni találkozó hajrájában 
két sárga lappal kiállítottak. A 
címvédő Galaccal korábban 2-2-es 
döntetlent játszó dévaiaktól 3-2-re 
kapott ki a székelyudvarhelyi 
gárda. Ma 13.30-tól FK Székelyud-
varhely–Galaci United, 16 órától 
pedig Csíkszeredai Imperial Wet–
Dévai Autobergamo összecsapá-
sok lesznek.
 
Új világcsúcs 5000 méteren
A holland Sifan Hassan két évvel 
ezelőtti rekordját adta át a múlt-
nak a kenyai Beatrice Chephoech, 
aki tegnap egy másodperccel 
javította 14:43 perc alá az 5000 
méteres síkfutás világcsúcsát. A 
29 éves afrikai atléta 3000 méte-
res akadályfutásban is világcsúcs-
tartó.
 
Jürgen Klopp lemondott 
a címvédésről
Jürgen Klopp nyilvánosan kijelen-
tette, hogy a címvédő Liverpool 
labdarúgócsapata már nincs 
versenyben az angol élvonalbeli 
bajnok aranyéremért, miután 
csapata szombaton 3-1-re kikapott 
a Leicester City vendégeként. 
A német menedzser együttese 
sorozatban harmadik bajnokiján 
szenvedett vereséget, hátránya 13 
pont az éllovas Manchester City 
mögött, Guardioláék ráadásul egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszot-
tak. Klopp kiemelte, ha javulni 
akarnak, a hibák és félreértések 
számát kell csökkenteni, akkor 
újra mérkőzéseket tudnak majd 
nyerni. A Liverpool kedden a 
Puskás Arénában lép pályára a 
Leipzig elleni BL-nyolcaddöntő 
első mérkőzésén, majd a hétvé-
gén az Everton elleni derbi vár 
az együttesre. A Leipzig a német 
élvonalban a listavezető Bayern 
München mögött a második 
helyen áll. Spanyolországban az 
Atlético Madrid vezet a Barcelo-
na és a Real Madrid előtt, de az 
olasz élvonalban sem a címvédő 
Juventus az első, a torinói gárda 
pedig újfent lépéshátrányba 
került, miután 1-0-ra kikapott a 
Nápoly vendégeként a hétvégi 22. 
fordulóban. Franciaországban a 
Lille és a Lyon „veszélyeztetik” a 
Paris-Saint Germain címvédését.

Négy másodosztályos és négy 
élvonalbeli labdarúgócsapat 
jutott tovább a Román Kupa 
nyolcaddöntőjéből. A követ-
kező szakasz párosításait ma 
sorsolják ki.
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T eljessé vált a labdarúgó-Ro-
mán Kupa negyeddöntőjének 
mezőnye, amelynek felét ki-

sebb meglepetésre másodosztályos 
csapatok alkotják. Arról már beszá-
moltunk, hogy a Liga 2-es együtte-
sek közül a Petrolul Ploiești-nek, a 
Viitorul Pandurii Târgu Jiu-nak és 
a Kolozsvári Universitateának sike-
rült meglepetést okozniuk, amikor 
élvonalbeli gárdát búcsúztattak a 
legjobb tizenhat között, ugyan-
akkor következő szakaszra jutott 
negyedik másodosztályos gár-
dának, a Dunărea Călărași-nak 
nem kellett ezért megharcolnia, 
mert a Turris-Oltul visszalépé-
se miatt játék nélkül kvalifi kált 
a legjobb nyolc közé. A Liga 1-es 
csapatok közül Dinamo, a Chindia 
Târgoviște, az Astra Giurgiu és a 
Craiovai Universitatea maradtak 
versenyben. Utóbbi két csapat 
csütörtök koraeste váltott jegyet 
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Sorsolnak a Román Kupában

Becsúszott. Élvonalbeli együttest kiejtve jutott tovább a Craiova a Román Kupában

 » A negyed-
döntő párosí-
tásait ma 10.30 
órakor sorsolják.

a folytatásra; az Astra a Temesvári 
ASU Polit múlta felül 2-1-e, míg a 
Craiova a Botoșani-t győzte le 1-0-
ra. A negyeddöntő párosításait ma 
10.30 órakor sorsolják.

A sorsolást követően viszont Liga 
1-es bajnoki mérkőzések is lesznek 
ma: a Botoșani 17.30 órakor fogad-
ja a Medgyesi Gaz Metant, míg a 
Kolozsvári CFR 20.30 órakor lép 

pályára a Voluntari ellen abban a 
23. fordulóban, ahol a hétvégén 
az Argeș–Viitorul 1-0-lal, a Chin-
dia–UTA 1-1-gyel, a Dinamo–Sepsi 
OSK 0-0-lal, a Iași–Astra 2-3-mal, 
a Clinceni–Craiova találkozó pedig 
0-0-lal végződött. A szentgyörgyiek 
kedden, 19 órakor pótolják be a 21. 
fordulóból elhalasztott Argeș FC el-
leni idegenbeli mérkőzésüket.
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A Bukaresti CSM női kézilabdacsa-
pata 25-22-re kikapott a Metz ven-

dégeként Bajnokok Ligája-csoport-
kör utolsó fordulójában, és emiatt 
az A nyolcas harmadik helyén zárt a 
Rosztov-Don és a Metz mögött, de a 
Rosztov-Dontól 26-24 arányú veresé-
get szenvedett Ferencváros előtt vég-
zett az összetettben.

Elmaradt ugyanakkor a Râmnicu 
Vâlcea Brest elleni tegnapi mérkő-
zése, mert a franciaországi időjárási 
körülmények miatt több repülőjára-
tot töröltek és a csapat így nem tudott 
elutazni Romániába. Az összecsa-
pást emiatt 10-0-s eredménnyel a ha-
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Fennállása legnagyobb sikerét 
könyvelheti el a Székelyudvarhelyi 

ISK-SZAK a férfi  asztalitenisz Szuper-
liga idei kiírásában: a hazai rendezésű 
tornán bejutottak a rájátszás felsőhá-
zába, ami azt jelenti, hogy biztosan 
dobogós helyen zárnak az országos 
bajnokságban.

Ez a csütörtöktől vasárnapig tartó 
udvarhelyi torna volt az alapszakasz 
második viadala, az ISK-SZAK pedig 
az élbolyból indította a sorozatot, miu-
tán hat győzelem mellett egy vereséget 
összegzett az őszi szezonban.

A György István által felkészített gár-
da célja az első négy közé kerülés, azaz 
a rájátszás felsőházának elérése volt. 

zai együttes javára írtak és 10 ponttal 
zárt a B nyolcas hatodik helyén. Ezt a 
csoportot amúgy a Győri ETO nyerte 
meg, miután a záró fordulóban 31-
24-re legyőzte hazai környezetben 
a CSZKA Moszkvát. Az orosz csapat 
emiatt egy ponttal mögötte, a máso-
dik helyen zárt.

A lapzártánk után befejeződött 
mérkőzések már nem befolyásolták a 
végső sorrendet, és eldőlt, hogy a ki-
bővített kieséses szakaszban Bietighe-
im–Győri ETO, Podravka Koprivnica–
Rosztov-Don, Krim Ljubljana–CSZKA 
Moszkva, Borussia Dortmund–Metz, 
Râmnicu Vâlcea–Bukaresti CSM, Vi-
pers–Odense és Buducsnoszt–Ferenc-
város párosítás szerint játszanak már-

ciusban. A negyeddöntőben a román 
párharc győztese a Krim–CSZKA ösz-
szecsapás továbbjutójával találkozik, 
míg továbbjutása esetén a Győr a Fe-
rencvárossal csaphat össze áprilisban 
a májusi négyes döntőért.

A győriek különben tegnap hi-
vatalosan is bejelentették, hogy a 
spanyol Ambros Martín visszatér 
vezetőedzőként a kispadjukra, de a 
Bukaresti CSM beállója Crina Pintea, 
valamint a Nagybányai Minaurt erő-
sítő svéd Linn Blohm is náluk foly-
tattja a következő szezonban. Távoz-
ni fog ugyanakkor Eduarda Amorim 
– a Rosztovhoz igazol –, de Beatrice 
Edwige és Puhalák Szidónia is csa-
patot vált nyáron.

A remek kezdéssel meg is alapozták, 
hogy a legvégén ne kelljen számol-
gatniuk. A Sebastian Loso, György 
Szilárd, Lucian Filimon és Tamás Sza-
bolcs alkotta együttes az első nap két 
maratoni meccsen, a végletekig kié-
lezett játszmákban 3–2-re diadalmas-
kodott a Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC 
és a Konstancai Topstar ellen. A má-
sodik nap is jól sikerült, újabb két di-
adalt zsebelt be a székelyföldi csapat, 
ezáltal pedig eldőlt, hogy biztosan ott 
lesznek a legjobb négy között a vég-
elszámolásnál. A fennmaradó három 
mérkőzésen belefért az is, hogy ne sze-
rezzenek pontokat: tíz győzelemmel 
és négy vereséggel a harmadik pozí-
cióban zárta az alapszakaszt az ISK-
SZAK. Az áprilisi elődöntőben a Buka-

resti Steaua lesz az ellenfelük, a másik 
ágon Pristavu Câmpulung–CS Mioveni 
párharcot rendeznek. A két győztes a 
döntőt játssza, míg a vesztesek meg-
kapják a bronzérmeket. „Fantasztikus 
eredmény, amit elértünk. Büszkék 
lehetünk a teljesítményre, az odavá-
gók során a szinte tökéletes eredmény 
meghozta, hogy a visszavágókon nem 
kellett nagyon idegeskednünk. A csa-
pat érdeme a zsinórban negyedik idé-
nyünk a Szuperligában, ezt pedig most 
egy éremmel fogjuk megkoronázni” – 
összegzett az ISK-SZAK edzője, vezető-
je, György István.

Az udvarhelyiek számára követke-
zik a nemzetközi porondon való sze-
replés, március végén az Európa Kupa 
csoportkörének házigazdái lesznek.

Kézi-BL: román párharc lesz a kieséses szakaszban

Érmes helyre adogattak az udvarhelyiek
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