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Az oroszok ellen szépített
Románia vízilabda-válogatottja
Oroszország legjobbjai ellen szer-
zett pontot Románia férfi  vízilab-
da-válogatottja a Rotterdamban 
zajló olimpiai pótselejtező B 
csoportjában, amikor is tegnap 
9-9-es döntetlent ért el a második 
fordulóban. A nyitónapon a papír-
forma érvényesült, így a kék-sár-
ga-piros együttes 16-6-ra kikapott 
Horvátországtól. Ma 20 órától a 
házigazda Hollandia lesz az ellen-
fél, majd sorban Németország és 
Franciaország következik. A másig 
ágon Törökország kénytelen volt 
visszalépni – a Brazília, Kanada, 
Grúzia, Görögország és Monteneg-
róval teljes A csoportból –, miután 
kerete több tagjának pozitív lett a 
koronavírustesztje. A két csoport-
ból a legjobb négy-négy együttes 
jut tovább a kieséses szakaszra, a 
tavalyról idénre halasztott tokiói 
nyári olimpiára viszont csak a leg-
jobb három válogatott vált jegyet. 
A rotterdami pótselejtezőket nem 
sugározzák a hazai tévécsatornák, 
csak a Fina.org honlapon lehet 
megtekinteni, havi vagy éves bér-
letet váltva a pólómeccsekre.
 
Online mutatják be
az asztaliteniszről szóló könyvet
Bemutatják munkatársunk, Ka-
tona Zoltán legújabb kiadványát, 
a székelyudvarhelyi asztaliteni-
szezés történetéről és jelenéről 
szóló, Asztal felett, asztal mellett 
című kötetet. Ebben a szerző 
összefoglalja a sportág történel-
mét Erdélyben, Székelyföldön, 
valamint az egyre eredményesebb 
székelyudvarhelyi sikereket, 
egészen a napjainkban mutatott 
kiváló nemzetközi és hazai ered-
ményekig. A zárt körű eseményt 
a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtárban tartják ma 18 órától, 
de élőben közvetítik a facebook.
com/Biblioudv oldalon. Jelen lesz 
György István edző-játékos, felelős 
kiadó, valamint a szerző, Katona 
Zoltán. A moderátor Szász Csaba.
 
Kezdődnek a nyolcaddöntők
a futball-BL-ben
A Barcelona–Paris-Saint Germain 
összecsapás lesz a labdarúgó-Baj-
nokok Ligája nyolcaddöntőinek 
ma esti slágermeccse, ugyanak-
kor Leipzig–Liverpool találkozót 
is rendeznek ma 22 órától a 
legrangosabb európai klubtorna 
kieséses szakaszában. Utóbbi 
összecsapást, mint ismeretes, a 
németországi beutazási korláto-
zások miatt Budapesten rendezik, 
de zárt kapuk mögött. Holnap 
Porto–Juventus és Sevilla–Bor-
russia Dormund párosítás szerint 
játszanak, majd jövő héten 
Lazio–Bayern München, Atlético 
Madrid–Chelsea, Atalanta–Real 
Madrid és Borussia Mönchenglad-
bach–Manchester City mérkőzé-
sek lesznek. A visszavágókat már-
ciusban rendezik. Csütörtökön az 
Európa Liga tizenhatoddöntőiben 
lépnek pályára a csoportkörből 
továbbjutott csapatok, így lesz 
például Benfi ca–Arsenal, Lille–
Ajax, Real Sociedad–Manchester 
United, Crvena zvezda–AC Milan 
és Salzburg–Villarreal összecsa-
pás is. A visszavágókat jövő héten 
rendezik.

Biztosan lesz legalább egy 
másodosztályos és egy élvo-
nalbeli labdarúgócsapat a 
Román Kupa elődöntőjében, 
miután a tegnapi sorsolás so-
rán a Kolozsvári Universitatea 
a Viitorul Panduriit, a Craiovai 
Universitatea pedig a Chindiát 
húzta. Az összecsapásokat 
márciusban rendezik.
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A Román Kupa negyeddöntő-
jébe jutott élvonalbeli lab-
darúgócsapatok közül csak 

a Craiovai Universitatea mellé sor-
soltak másik Liga 1-es csapatot; a 
hazai pontvadászat aktuális össze-
tettje alapján főesélyesnek számító 
oltyán együttes a Chindia Târgo-
viște gárdájával találkozik márci-
usban. A Liga 1-es gárdák közül az 
Astra Giurgiu a Petrolul vendége 
lesz, míg az FCSB-t kiejtő Dinamo 
a nyolcaddöntőből játék nélkül to-
vábbjutott Dunărea Călărași ottho-
nába látogat. Két Liga 2-es csapat is 
„egymásra talált” a tegnap tartott 
sorsolás során: a Kolozsvári Uni-
versitatea a Viitorul Pandurii Tărgu 

ÉLVONALBELI CSAPATOT HÚZOTT A CRAIOVA A LABDARÚGÓ-ROMÁN KUPÁBAN

Tavaszra vár a hazai labdarúgás

Rangadó. Négyből három meccsen a brassóiak nyertek a Sportklub ellen

 » „Egy újonc 
évi egymillió 
eurót kap a Liga 
1-ben. A fűtőbe-
rendezés kéthavi 
használata pedig 
mintegy 20 ezer 
euróba kerül. 
Nem mondhat-
ják, hogy nincs 
rá pénzük” – re-
agált Justin Ște-
fan, a Hivatásos 
Labdarúgóliga 
főtitkára a beha-
vazódott pályák 
kapcsán érkezett 
panaszokra.

Jiu együttesét fogadja. Ez alapján 
már biztos, hogy az elődöntőben 
lesz legalább egy élvonalbeli és egy 
másodosztályos gárda, ugyanakkor 
a ploiești-eket sem bátortalanította 
el, hogy a papírforma szerint náluk 
erősebb alakulatot húztak, mert 
mint azt Viorel Moldovan vezető-
edző mondta: képesnek tartja ta-
nítványait arra, hogy fej fej mellett 
küzdjenek az Astrával, és kifejezet-
ten örül annak, hogy Liga 1-es csa-
pat ellen mérhetik fel a tudásukat.

Az Astra különben a Liga 1-ben 
csak a 13. helyen áll 25 ponttal. 
Három pontra felzárkózott mögé 
a Hermannstadt, amely vasárnap 
este meglepetésre 1-0-ra legyőzte 
a listavezető FCSB gárdáját. A fő-
városi gárdának ez már sorozatban 
a harmadik kudarca – a Román 
Kupában elszenvedett múlt heti 
vereséggel együtt –, a Kolozsvári 
CFR-nek pedig így újabb lehetősége 
adódott megelőzni az összetettben. 
A címvédő Voluntari elleni találko-
zóját viszont lapzártánk után ren-
dezték a 23. fordulóban. Az időjá-
rási körülmények amúgy az elmúlt 
napokban nem voltak ideálisak 
labdarúgásra, de Justin Ștefan, a 
Hivatásos Labdarúgóliga főtitkára 
leszögezte: a játékvezetőnek van le-

hetősége arra, hogy elnapoljon egy 
találkozót, ha a pálya állapota nem 
alkalmas a játékra, de a verseny-
naptáron nem változtathatnak. 
Megjegyezte azt is, hogy amennyi-
ben a klubok télen, két hónapon át 
használnák a fűtőberendezést, ak-
kor nem lennének problémák. „Egy 
újonc évi egymillió eurót kap a Liga 
1-ben. A fűtőberendezés kéthavi 
használata pedig mintegy 20 ezer 
euróba kerül. Nem mondhatják, 
hogy nincs rá pénzük, vagy hogy 
nem számítottak problémákra. Az 
időjáráson nem tudunk változtatni. 
Vannak viszont jó pályáink is, így 
például a Voluntari, a CFR, a Craio-
va vagy az FCSB pályáin nincsenek 
gondok, ami bizonyítja, hogy meg-
oldható a helyzet” – nyilatkozta az 
LPF illetékese.

Legutóbb amúgy a Román Kupá-
ban, a Botoșani stadionja „hava-
zódott” be, de a craiovai vendégek 
1-0-s győzelmével zárult találkozót 
nem halasztották el. A moldvai csa-
pat lapzártánk után a Medgyesi Gaz 
Metant fogadta a Liga 1 23. forduló-
jában. A következő etap pénteken 
kezdődik, de ma 19 órától bepótol-
ják a Sepsi OSK 21. fordulójából el-
halasztott Argeș FC elleni, idegen-
beli mérkőzését.
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Hazai pályán fejezik be az erdélyi 
csapatok a jégkorong-Erste Liga 

alapszakaszát, ahol már eldőlt, hogy 
a Brassói Corona, a Csíkszeredai 
Sportklub és a Gyergyói HK is biztos 
negyeddöntős. A követező napokban 
a Ferencváros és az Acélbikák csa-
pata mindhárom erdélyi helyszínre 
ellátogat.

Az Erste Liga alapszakasza február 
26-án zárul, a rájátszásba az alap-
szakasz első nyolc helyezettje jut be, 
a negyeddöntő párosítására március 
1-jén sajtótájékoztatón derül fény. A 
párharcok legkorábban március 2-án 
kezdődhetnek. Az elődöntők március 
16-án indulnak, az esetleges hetedik 
meccseket március 27-én tartják. A 
fi nálé első napja március 30., a soro-
zatnak legkésőbb április 10-éig le kell 
zárulnia.

Az Erste Liga négy mérkőzésből 
álló erdélyi rangadósorozata brassói 
győzelemmel zárult vasárnap este, a 
Corona 4-3-ra múlta felül a Csíksze-
redai Sportklubot, ami azt jelentette, 
hogy a Cenk alattiak hat nap alatt 
négy mérkőzésből háromszor győzték 
le a kék-fehéreket, és ezáltal öt pont 
előnnyel vezetik a közös magyar–ro-
mán bajnokság rangsorát a második 
helyen álló Ferencváros előtt.

Dave MacQueen, a Corona vezető-
edzője szerint „megúszták”, mert a 
Sportklub jó csapat, vasárnap este 
is rengeteg helyzete volt. „Szeren-
csére a kapusunk remekelt. Örülünk 
a három pontnak, illetve hogy végre 
adhatunk egy kis pihenőt a fi úknak, 
mielőtt felkészülnénk a következő 
feladatra” – mondta. A Sportklubot 

edző Jason Morgan ugyanakkor el-
ismerte, hogy nem a terveik szerint 
alakult a rangadó. „Nem értük el a 
kívánt eredményt, mert a Corona 
ezúttal is kihasználta a hibáinkat, 
korán vezetéshez jutott, és hiába 
támadtunk sokat, nem tudtunk elég-
szer betalálni. A legvégén is megvolt 
a lehetőségünk az egyenlítésre, a 
lefújásig küzdöttünk, de akkor sem 
jártunk sikerrel” – summázta a ta-
bellán 62 ponttal harmadik csíki gár-
da mestere.

Az összetettben amúgy a dobogósok 
mögött Debrercen, MAC, Újpest, Gyer-
gyói HK, Vasas, Fehérvár, Dunaújváros 

a sorrend. Ma Fehérvár–MAC és Deb-
recen–Vasas összecsapás lesz, hogy 
utána szerdán Csíkszeredai Sport-
klub–Ferencváros és Brassói Corona–
Dunaújvárosi Acélbikák, csütörtökön 
pedig Sportklub–Ferencváros és Gyer-
gyói HK–Acélbikák összecsapások le-
gyenek 18.30-tól.

Eközben a hazai pontvadászatban 
a Gyergyói HK hosszabbítás után 4-3-
ra legyőzte a Galac gárdáját, aminek 
köszönhetően élen áll az összetettben. 
Több mérkőzést játszott viszont le, 
mint a moldvai együttes, de a Brassó-
nak és a Sportklubnak is maradtak 
összecsapásai az alapszakaszból.

Hajrájához érkezett az Erste Liga alapszakasza

 » A Cenk alat-
tiak hat nap alatt 
négy mérkőzés-
ből háromszor 
győzték le a 
kék-fehéreket, és 
ezáltal öt pont 
előnnyel vezetik 
a közös magyar–
román bajnok-
ság rangsorát a 
második helyen 
álló Ferencváros 
előtt.




