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Legyőzték a németeket
a román pólósok
Románia férfi  vízilabda-válogatott-
ja 12-7-re legyőzte tegnap Német-
ország legjobbjait a rotterdami 
olimpiai selejtezőtorna csoport-
körének negyedik fordulójában, 
és így a mai, Franciaország elleni 
találkozón múlik továbbjutása a 
negyeddöntőbe. Korábban kika-
pott ugyanis Horvátországtól és 
Hollandiától, de pontot szerzett az 
oroszok elleni döntetlennel, és így 
3 pontja van a B hatos összetett-
jében. A negyedik forduló mérkő-
zései lapzártánk után zárultak. A 
tokiói nyári olimpiára a pótselejte-
ző dobogósai váltanak jegyet.
 
Pontokat kaptak
az erdélyi hokicsapatok
A Dunaújváros ellenfelei javára 
írták azon mérkőzések eredménye-
it, amelyeket az Acélbikák korona-
vírus-fertőzések miatt nem tudnak 
lejátszani a héten a jégkorong-Erste 
Ligában – döntött a magyar szö-
vetség versenyirodája. A tegnapi 
közlemény szerint a Csíkszereda 
Sportklub elleni két találkozó, 
valamint a Brassói Corona és a 
Gyergyói HK elleni egy-egy mérkő-
zés esetében is az erdélyi csapatok 
kapják a győzelemért járó három 
pontot, 5-0-s gólkülönbséggel. Az 
Erste Liga alapszakaszát február 
26-áig be kell fejezni, így a pótlásra 
már nincs lehetőség. A járvány-
helyzetre való tekintettel a verseny-
iroda az eredmény megállapításán 
túlmenően további szankciót 
nem alkalmaz a Dunaújvárossal 
szemben. Az Erste Ligában ma 
Sportklub–Ferencváros, szom-
baton Gyergyói HK–Ferencváros, 
vasárnap pedig Corona–Ferencvá-
ros párosítás szerint lépnek pályára 
a romániai együttesek. Jövő héten 
még két Corona–Gyergyó össze-
csapás szerepel az alapszakasz 
műsorában. A Brassó jelenleg 74 
ponttal vezeti az összetettet.
 
A Liverpool nyerte
a budapesti BL-meccset
A 2019-es labdarúgó-Bajnokok 
Ligája-győztes Liverpool ven-
dégként 2-0-ra nyert a budapesti 
Puskás Arénában a Gulácsi Péterrel 
felálló, az előző idényben elő-
döntős Leipzig ellen kedd este, a 
BL-nyolcaddöntő első mérkőzé-
sén. A találkozót azért rendezték 
Magyarországon, mert a koronaví-
rus-járvány alatt bevezetett szigorú 
német beutazási szabályok miatt 
a lipcseiek nem tudták otthon 
fogadni az angol bajnokcsapatot. 
A másik keddi összecsapáson a 
Paris Saint-Germain 4-1 arányú 
győzelmet aratott idegenben a Bar-
celona ellen. A katalánok egyetlen 
találatát Messi szerezte büntetőből, 
miközben Mbappé mesterhármas-
sal járult hozzá a francia gárda 
sikeréhez. A visszavágók március-
ban lesznek. A Porto–Juventus és a 
Sevilla–Borussia Dortmund talál-
kozókat lapzárták után rendezték, 
míg a Lazio–Bayern München, az 
Atlético Madrid–Chelsea, a Borus-
sia Mönchengladbach–Manchester 
City és az Atalanta–Real Madrid 
összecsapások jövő héten lesznek. 
Ma az Európa Liga tizenhatoddön-
tőinek első találkozói szerepelnek 
műsoron.

 » V. NY. R.

A zöldasztalnál nyeri meg Európa 
Liga-csoportját a Nagybányai Mi-

naur női kézilabdacsapata, miután 
a Thüringer együttese nem tudja le-
játszani hétvégén az ellene tervezett 
mérkőzéseit. A német alakulat közle-
ményben jelezte, hogy a Romániából 
beutazókat karanténra kötelezik, így 
visszatérésük után a játékosoknak 
is alá kellett volna vetniük magukat 
ezen járványügyi előírásoknak. „A 
találkozókat nem lehet elhalasztani, 
mert nincs idő a pótlásukra ahhoz, 

hogy a csoportkör a terveknek meg-
felelően február 21-én lezáruljon” – 
magyarázták. Ez azt jelenti, hogy a 
Minaur – amely korábban a norvég 
Storhamar ellen is játék nélkül gyűj-
tötte be a pontokat – mindkét össze-
csapását játék nélkül nyeri meg, és 10 
ponttal a C csoport élén végez majd. A 
negyeddöntőben a D négyes második 
helyezettjével találkozik. Utóbbi me-
zőnyben a Dunărea Brăila szombaton 
15 órakor a Kuban Krasnodar gárdájá-
val mérkőzik meg ezért a pozícióért.

A Nagybányai Minaur tegnap dél-
ben a hazai élvonalbeli bajnokságban 

30-22-re legyőzte a Craiovát a sepsi-
szentgyörgyi tornán, ezért 25 ponttal a 
második helyen áll az összetettben. Az 
a Bukaresti CSM áll előtte, amelynek 
bár vezetőedzője Adrian Vasile és hét 
játékosa koronavírussal fertőzött, nem 
halasztotta el a Râmnicu Vâlcea elleni 
rangadóját a Virágok Ligájában. A mér-
kőzést 18.30-tól a TVR 1 élőben közve-
títi. A CSM és a Vâlcea, mint ismeretes, 
a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében 
is egymás ellen játszik majd, a héten 
közölt műsor szerint március 6-án a 
Vâlcea, március 13-án pedig a bukares-
ti gárda lesz a házigazda.

Játék nélkül csoportgyőztes a Nagybányai Minaur

 » A Minaur – 
amely korábban 
a norvég Storha-
mar ellen is játék 
nélkül gyűjtötte 
be a ponto-
kat – mindkét 
Thüringer elleni 
összecsapását 
játék nélkül nyeri 
meg és 10 pont-
tal a C csoport 
élén végez.

Lezárult a téli szünet a má-
sodosztályos labdarúgó-baj-
nokság mezőnye számára, 
amely az alapszakasz utolsó 
hat fordulóját kezdi el ma. A 
pontvadászattól visszalépett 
Turris-Oltul korábbi eredmé-
nyeit törölték, így a Kolozsvári 
Universitatea például három, 
az FK Csíkszereda egy pontot 
veszített az összetettben.

 »  D. L.

A felsőházi rájátszásba jutá-
sért lép mától pályára a má-
sodosztályos labdarúgó-baj-

nokság mezőnye, lezárult ugyanis 
a téli szünet, és elkezdik az alap-
szakasz utolsó hat fordulóját. A 
létszám megcsappant viszont a 
folytatásra, ismeretes ugyanis, 
hogy a Turris-Oltul Turnu Măgure-
le visszalépett a pontvadászattól, 
tegnapra pedig az is kiderült, hogy 
őszi eredményeit törölték.

Ez leginkább a Kolozsvári Uni-
versitateát károsította, mert emi-
att eltörölték az ellene gyűjtött 
három pontját, és így az összetett 
hatodik helyéről a 11-re zuhant. 
A Szamos-partiak 11. fordulóból 
elmaradt Konstancai Farul elle-
ni mérkőzéséről még nem hozott 
döntést a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) versenybizottsága. 
A tengerparti gárdát amúgy nem 
érintette a Turris visszalépése, 
mint ahogyan az élen sem történt 
változás: a Craiovai U 1948, a Vii-
torul Pandurii Târgu Jiu és a Rapid 
várják az első három helyről a foly-

ÖT POZÍCIÓT VESZÍTETT A KOLOZSVÁRI UNIVERSITATEA A TURRIS VISSZALÉPÉSE MIATT

Folytatódik a Liga 2-es sorozat

Vége a szünetnek. Mától már tétmérkőzéseket vívnak a Liga 2-ben

 » Egy pontot 
veszített viszont 
az FK Csíksze-
reda, amely a 
nyolcadik pozíció 
helyett a kilen-
cedikből várja a 
naptári esztendő 
első tétmérkőzé-
sét a Resicabá-
nya ellen.

tatást, miközben a Petrolul Ploiești 
a kilencedik hely helyett a hatodik 
helyről kezdi a 16. fordulót.

Egy pontot veszített viszont az FK 
Csíkszereda, amely a nyolcadik po-
zíció helyett a kilencedikből várja a 
naptári esztendő első tétmérkőzését 
a Resicabánya ellen. „Amikor a Tur-
nu Măgurele visszalépett a kupából, 
már tudni lehetett, hogy a csapatok 
el fogják veszíteni az ellenük elért 
pontokat. Mi egyet veszítettünk, de 
voltak csapatok, amelyek hármat. 
Ez van. Nekünk a saját csapatunk-
kal, a saját játékunkkal kell foglal-
koznunk, meg kell nyerni a szom-
bati, Resica elleni mérkőzést. Ez az 
első lépés ahhoz, hogy az első hat 
között zárjuk az alapszakaszt, és 
bejussunk a felsőházi rájátszásba” 
– mondta el Szondy Zoltán, az FK 
Csíkszereda elnöke.

Mivel járványügyi szempontból 
nem történt előrelépés, a mérkőzé-
seket továbbra is üres lelátók előtt, 
nézők nélkül rendezik, a hargitai 
együttes szombaton 11 órakor kez-
dődő összecsapását pedig egyetlen 
sportcsatorna sem tűzte műsorra. 
Az FK ugyanakkor jóváhagyást kért 
a szakszövetségtől a meccs közve-
títésére, az engedélyt megkapták, 
ezért az Erdélyi Magyar Televízióval 
kialakított kapcsolat révén pedig 
nemcsak a klub YouTube-csatorná-
ján, hanem az Erdély Tv-ben is ké-
pernyőre kerül a mérkőzés. 

A 16. forduló műsora: ma 15 órától 
Temesvári ASU Poli–Gloria Buzău, 
17 órától Viitorul Pandurii Târgu Jiu–
Kolozsvári U; szombaton 11 órától FK 
Csíkszereda–Resicabánya, Slatina–
Mioveni, Lénárdfalvi SK–Concordia 
Chiajna, Bákói Aerostar–Unirea Slo-
bozia, 12.30-tól Dunărea Călăraşi–
Konstancai Farul; vasárnap 11 órától 
Rapid–Temesvári Ripensia; kedden 
19 órától Petrolul Ploieşti–Bukaresti 
Metaloglobus. A Pandurii Lignitul 
Târgu Jiu és az U Craiova 1948 SA csa-
pata szabadnapos.
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Döntetlennel pótolt a Sepsi OSK

Döntetlennel, 1-1-es végeredménnyel zárult a Sepsi OSK 
Argeș FC elleni idegenbeli mérkőzése kedden. A találko-
zó, mint ismeretes, a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 21. fordulójába számított, a sepsiszentgyörgyi 
együttes pedig ezáltal „visszavette” az összetett negye-
dik helyét a Botoșani gárdájától. Mindkét csapatnak 36 
pontja van jelenleg az alapszakaszban. A háromszéki 
együttes tegnap viszont erősített keretén, és leigazolta 
Simone Rapp-pot. A 28 éves svájci csatár korábban az 
FC Thun, az FC St. Gallen, az FC Wohlen, a Locarno és az 
FC Baselu U21-es csapatánál is játszott. Eddigi pályafu-
tása során kizárólag hazájában futballozott. A három-
székiekkel nyárig kötelezte el magát.

A LIGA 2 ÁLLÁSA
  1. Craiova 1948 1486027–12 30
  2. Viitorul Pandurii 1381426–21 25
  3. Rapid 1381421–29 25
  4. ASU Poli 1466214–11 24
  5. Călăraşi 1372418–14 23
  6. Petrolul 1463523–14 21
  7. Metaloglobus 1363414–8 21
  8. Buzău 1456317–12 21
  9. Csíkszereda 1363416–12 21
10. Mioveni 1555413–8 20
11. Kolozsvári U 1362514–11 20
12. Farul 1362515–14 20
13. Resicabánya 135358–12 18
14. Chiajna 1443718–18 15
15. Ripensia 135089–23 15
16. Lénárdfalva 1342719–25 14
17. Slatina 1341814–18 13
18. Slobozia 1333711–21 12
19. Aerostar 1423917–25 9
20. Pandurii Lignitul 14211114–30 7




