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Dan Gîrtofan nyerte meg
a hóralit
Dan Gîrtofan nyerte meg hétvé-
gén a romániai ralibajnokság idei 
szezonnyitó futamát, a Kovászna 
megyei hóralit. A brassói pilóta 
mögött a Maior testvérek, Norbert 
és Francesca végezte a második 
helyen, miközben a dobogó har-
madik fokára Gîrtofan fi a, Andrei 
állhatott fel. A bajnokság máso-
dik futama március 26–27-én lesz 
Brassóban.
 
Teljes a tokiói mezőny
férfi  vízilabdában
Montenegró, Görögország és 
Horvátország férfi  vízilabda-válo-
gatottjai váltottak jegyet a nyári 
olimpiai játékokra a rotterdami 
pótselejtezőn. A hollandiai 
kvalifi kációs tornán Románia 
legjobbjai is részt vettek, de nem 
jutottak tovább a B csoportból.
 
Érvényesült a papírforma
a Román Kupában
A hétvégén rendezték a teremlab-
darúgó-Román Kupa nyolcad- és 
negyeddöntőit, a mérkőzéseken 
nem borult a papírforma, az 
esélyes csapatok jutottak be a 
négyesdöntőbe. A Gyergyószár-
hegyen rendezett tornán a Gyer-
gyói Inter nagy csatában, 5-4-re 
verte a Simándi Sólymokat, de 
a kupaálmoknak az élvonalbeli 
Luceafărul Buzău 6-2-es győze-
lemmel véget vetett. A focșani-i 
csoportban a Kézdivásárhelyi SE 
a szünetben még három góllal ve-
zetett a Club Sportiv Local Spor-
tul Ciorăști ellen, ám a szünetet 
követően padlóra került és 10-6-
ra kikapott. Ebből a kvartettből a 
Dévai Autobergamo könnyedén 
jutott a legjobb négy közé. A ha-
zai pályán játszó Csíkszeredai 
Imperial Wetnek sem okozott 
gondot a továbbjutás, két kiüté-
ses győzelmet aratott, Jászvásárt 
14-1-re, Temesvárt 5-3-ra győzte 
le. A Marosvásárhelyi VSK–FK 
Székelyudvarhely és a Futsal 
Ceahlăul Piatra Neamț–Galaci 
United mérkőzéseket, illetve a 
két párharc győztesének csatáját 
a hétvégén Székelyudvarhelyen 
rendezik, mivel a galaciak a 
Bajnokok Ligájában szerepeltek. 
A moldvaiak amúgy az európai 
klubtorna nyolcaddöntőjében bú-
csúztak, a kazah Kairat Almatytól 
elszenvedett 6-1-es vereség miatt.
 
Novak Djokovic kilencedszer
bajnok Ausztráliában
A világelső Novak Djokovic saját 
rekordját tovább javítva kilen-
cedszer nyerte meg a férfi egyes 
küzdelmeit a melbourne-i 
ausztrál nyílt teniszbajnoksá-
gon, mivel a vasárnapi döntő-
ben 7:5, 6:2, 6:2-re legyőzte az 
orosz Danyiil Medvegyevet. Női 
egyesben a japán Oszaka Naomi 
diadalmaskodott, miután a 
döntőben két sima szettben (6:4, 
6:3) legyőzte az amerikai Jennifer 
Bradyt.

FELHÍVÁS

Értesítjük Sebestyén István alperest, hogy a Zet-
elaka 414. szám alatti ingatlan elbirtoklási perét 
a székelyudvarhelyi bíróságon 2021. március 
8-án tárgyalják. Iratcsomószám: 2020/268/3339.

Az újabb döntetlen ellenére 
elégedett volt a Sepsi OSK 
labdarúgócsapatának hétvégi 
teljesítményével Leo Grozavu 
vezetőedző. A Liga 1 alsóhá-
zában tanyázó Astra klubve-
zetője eközben leszögezte, 
hogy a letöltendő börtön-
büntetésre ítélt tulajdonosuk 
távollétében is folytatják a 
tevékenységüket.

 » KRÓNIKA 

S orozatban hatodik döntet-
lenjét jegyezte a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK labda-

rúgócsapata a hazai élvonalbeli 
bajnokság alapszakaszában, ám a 
hétvégi 0-0-s eredményt a szezon 
meglepetéscsapatának számító 
Clinceni gárdájával szemben érte 
el. Leo Grozavu, a háromszékiek 
vezetőedzője rámutatott, hogy el-
lenfelük kapusa, Vâlceanu való-
ságos őrangyalként védett, ezért 
hiába támadtak, kísérleteik nem 
jártak sikerrel. „De egyáltalán nem 
vagyok bosszús, akkor lennék az, 
ha nem lettek volna helyzeteink. A 
csapatom jól játszott, nem adtunk 
esélyt az ellenfélnek kibontakozni, 
és nagyon sok gólhelyzetünk volt. 
De egyszerűen nem volt szeren-
csénk, a szerencsét nem edzhe-
tem” – nyilatkozta lefújást követő-
en a szakember. A 24. fordulóban 
szerzett ponttal a Sepsi OSK 37-re 
növelte pontjai számát az össze-
tettben, míg a Cliceni 35 ponttal 
maradt. Mindketten a felsőházi 
rájátszást érő helyeken tanyáznak, 
ezen pedig a lapzártánk után, illet-
ve a ma rendezendő összecsapá-
sok eredményei sem változtathat-
nak. Mint ahogyan már az is biztos, 

ÚJABB DÖNTETLENT ÉRT EL A SEPSI OSK A HAZAI ÉLVONALBELI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGBAN

Pontosztozkodás elégedettséggel

Támadó szellemben. Több helyzete is volt a Sepsi OSK-nak a Clinceni ellen

 » Az FCSB 
listavezető 
helye jövő hétig 
nem változik, a 
fővárosi alakulat 
ugyanis megtör-
te nyeretlenségi 
sorozatát és 
szombaton 1-0-
ra nyert hazai 
környezetben a 
Chindia Târgoviș-
te ellen.

hogy az FCSB listavezető helye jövő 
hétig nem változik, a fővárosi alaku-
lat ugyanis megtörte nyeretlenségi 
sorozatát, és szombaton 1-0-ra nyert 
hazai környezetben a Chindia Târ-
goviște ellen. Házigazdaként gyűj-
tött három pontot a Hermannstadt 
elleni 1-0-s sikerével a Craiovai Uni-
versitatea is, miközben a Volunta-
ri–Argeș FC meccs 0-1-re végződött. 
Lapzártánk után Medgyes–Kolozs-
vári CFR és Astra–Dinamo párosítás 
szerint léptek pályára, míg ma UTA–
Botoșani (17.30) és Viitorul–Iași 
(20.30) találkozók lesznek.

A Iași a mai eredményétől füg-
getlenül sereghajtó marad az ösz-
szetettben, felzárkózhat viszont a 
közvetlenül előtte álló Voluntari 
gárdájához. Az Astra is kényel-
metlen helyzetben van a mezőny 
alsóházában, Eugen Neagoe ve-
zetőedző rá is mutatott arra a Di-

giSportnak, hogy aggódik a csapat 
sorsa miatt. A tulajdonost, Ioan 
Nicolaét, mint beszámoltunk róla, 
elítélték adócsalás és pénzmosás 
vádjával, ezért a hétvégén börtön-
be kellett vonulnia. Pénteken tért 
vissza Olaszországból – ahol egy 
milánói klinikán kezelték a korona-
vírus szövődményeivel –, és felad-
ta magát. Öt évet róttak ki rá, de a 
különböző enyhítésekkel együtt is 
legalább két évig távol lesz a klub-
tól. A Playsport.ro úgy tudja, hogy 
az Astrát 31 éves lányára, Adina 
Niculaéra bízta, a klubelnök Dani 
Coman pedig leszögezte: Nicolae 
személyes problémája nem befolyá-
solja a tevékenységüket. „Az Astra 
megy tovább. Nicolae úrral közösen 
kidolgoztunk egy tervet, minden 
eshetőséget számításba vettünk, és 
a nehézségek ellenére folytatjuk a 
munkát” – nyilatkozta Coman.
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 » D. L., V. NY. R.

Győzelemmel kezdte a tavaszi 
szezont az FK Csíkszereda lab-

darúgócsapata a másodosztályos 
bajnokságban: a hétvégi 16. forduló-
ban 2-0-ra nyert hazai pályán a Re-
sicabánya ellen. A házigazdák már a 
második percben megszerezték a ve-
zetést, előnyüket pedig a szünet előtt 
növelni tudták. Fontos momentuma 
volt a mérkőzésnek a 35. perc, amikor 
a vendégek csatára, az élvonalbeli 

tapasztalattal rendelkező Laurențiu 
Buș betört a csíki tizenhatos terüle-
tére, Ribanszky kapus labdára vető-
dését pedig szabálytalannak látta a 
játékvezető, és tizenegyest ítélt a ven-
dégeknek. A büntetőt Victor Astafei 
végezte el, aki a felső kapufát találta 
el. A hargitaiakat edző Valentin Su-
ciu szerint ez volt az összecsapás lé-
lektani pillanata, mert ha a vendégek 
nem hagyták volna ki a tizenegyest, 
akkor a második félidőben nehéz 
helyzetbe kerülhettek volna. Az ered-
mény viszont nem változott a szünet 
után sem, a három ponttal pedig az 
FK előrelépett az összetett felsőházi 
rájátszást érő ötödik helyére. „Nem 
tudok még a playoff -ra gondolni, 
mert nagyon szoros a mezőny, kevés 
a pontkülönbség. Meccsről meccsre 
változhat az állás, majd hat fordu-
ló után kiderül, hogy hol végzünk. 
Ahogyan mások, úgy nyilván mi is 
szeretnénk a felsőházba jutni, de re-
alistának kell lennünk. Most még egy 
kicsiny csapat vagyunk, amely arra 
törekszik, hogy fordulóról fordulóra 

jobbá váljon” – nyilatkozta lefújást 
követően a csíkiak mestere.

A másodosztályos bajnokságban 
feljutásra pályázó Rapidnak ugyan-
akkor pontvesztéssel indult a tavaszi 
szezon, tegnap ugyanis csak 2-2-es 
döntetlent ért el otthon a Temesvári 
Ripensia ellen, ezért az összetettben 
sem tudta megelőzni azt a Temesvári 
ASU Polit, amelyik ebben a forduló-
ban 2-0-ra legyőzte a Gloria Buzău 
gárdáját. A többi eredmény: Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu–Kolozsvári U 1-2, 
Lénárdfalvi SK–Concordia Chiajna 
0-0, Bákói Aerostar–Unirea Slobo-
zia 0-2, Dunărea Călăraşi–Konstan-
cai Farul 1-1, Slatina–Mioveni 0-1. 
A Petrolul Ploieşti–Bukaresti Meta-
loglobus mérkőzést kedden 19 órától 
rendezik, a Pandurii Lignitul Târgu 
Jiu és az U Craiova 1948 pedig sza-
badnapos volt. Utóbbi gárda ennek 
ellenére 30 ponttal az összetett élén 
maradt az ASU Poli (15 mérkőzés/27 
pont), a Rapid (14/26), a Viitorul 
Pandurii (14/25), az FK Csíkszereda 
(14/24) és a Călăraşi (14/24) előtt.

Rájátszást érő helyen az FK Csíkszereda
 » A másodosz-

tályos bajnok-
ságban feljutásra 
pályázó Rapid-
nak ugyanakkor 
pontvesztéssel 
indult a tavaszi 
szezon, tegnap 
ugyanis csak 
2-2-es döntetlent 
ért el otthon a 
Temesvári Ri-
pensia ellen.

Elnyerték a szervezést

Csíkszeredának ítélte a Független Labdarúgó-egyesületek 
Szövetsége (CONIFA) az első női világbajnokság rende-
zési jogát. Az FK Csíkszereda és a Székelyföld Labdarúgó 
Egyesület sikeres pályázata után a hatcsapatos sereg-
szemlét a tervek szerint június 23–30. között rendezik. 
A házigazda Székelyföld az A csoportban, Chameriával 
(görögországi albánok) és Észak-Ciprussal találkozik, 
míg a másik hármasban Sápmi (Lappföld), Cascadia 
(Észak-Amerika) és Cornwall (Anglia) kapott helyet.




