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Jogerős ítélet Patrick Ekeng
labdarúgó halálának ügyében
Jogerősen másfél év felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte tegnap a 
bukaresti táblabíróság Mihaela 
Duță mentőorvost, amiért 2016-ban 
nem részesítette megfelelő első-
segélynyújtásban Patrick Ekeng 
kameruni labdarúgót, aki ennek 
következtében elhunyt. A kiszabott 
büntetés megerősítette a tavaly jú-
niusi, elsőfokú ítéletet, ugyanakkor 
megnövelte a kártérítés összegét: 
a mentőorvosnak és az őt foglal-
koztató Puls Medica Kft . mentő-
vállalatnak közösen több mint 200 
ezer euró kártérítést kell fi zetniük 
Ekeng családtagjainak. A mentőor-
vost emellett 60 nap közmunkára 
ítélték. A tragédia, mint ismeretes, 
2016-ban, a Dinamo–Viitorul Liga 
1-es bajnoki mérkőzésen történt. 
A házigazdák csereként beállt 26 
éves légiósa a 69. percben hirtelen 
összeesett a pályán. Szívrohammal 
szállították a bukaresti Floreasca 
sürgősségi kórházba, ahol viszont 
már nem tudták megmenteni az 
életét. Az ügyészek szerint a men-
tőorvos nem tartotta be az ilyen 
esetekre előírt eljárást, és nem 
kezdte el már a pályán a játékos 
újraélesztését. Duță a tragédia után 
azt állította, a játékosnak még volt 
pulzusa, amikor rosszul lett, ezért 
nem végzett rajta újraélesztést a 
pályán.
 
Balázsfalvára került
a női röplabda-Román Kupa
Balázsfalva női röplabdacsapata 
hódította el a Román Kupát, miután 
a kolozsvári döntőben 3-0-ra 
legyőzte a Dinamót. Az erdélyi ala-
kulat 2017 és 2019 után harmadjára 
emelhette a magasba a serleget – ta-
valy a koronavírus-járvány miatt el-
maradt a kupadöntő, mint ahogyan 
a bajnokságot is befagyasztották. 
Az elődöntőben különben a legfőbb 
riválisának számító Târgoviștét múl-
ta felül 3-1-re miközben a bukaresti 
együttes a Bákót búcsúztatta 3-0-val 
a legjobb négy között.
 
Ellenfelet kaptak a vízilabdázók
A magyar férfi  vízilabda-válogatott 
könnyű, a női együttes pedig erő-
sebb csoportba került a tokiói nyári 
olimpián. A rotterdami ötkarikás 
kvalifi kációs torna lezárulta után 
tartott sorolás alkalmával Märcz Ta-
más Európa-bajnok csapata az első 
kalapból a világbajnok olaszokat 
kapta, de rajtuk kívül az amerikai, 
a dél-afrikai, a görög és a japán 
válogatott sem jelenthet komoly 
gondot az együttesnek az A csoport-
ban. Bíró Attila női válogatottja a 
címvédő amerikaiakkal, a legutóbbi 
olimpián harmadik oroszokkal, va-
lamint a kínaiakkal és a házigazda 
japánokkal játszik majd a cso-
portküzdelmek során a B ötösben. 
Mindkét tornán az első négy he-
lyezettek jutnak a negyeddöntőbe 
– számolt be az MTI. Románia, mint 
ismeretes, sem a férfi , sem pedig a 
női mezőnyben nem kvalifi kált az 
olimpiára. A férfi  tornán amúgy a B 
csoportban Spanyolország, Szerbia, 
Ausztrália, Kazahsztán, Monteneg-
ró és Horvátország kapott helyett, 
míg a női mezőny A csoportjában 
Ausztrália, Spanyolország, Hol-
landia, Kanada és a Dél-afrikai 
Köztársaság szerepel.
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Az FCSB labdarúgója, Denis Haruț 
kapta meg elsőként a koronaví-

rus elleni oltást azon hazai válogatott 
játékosok közül, akik arra jogosultak 
az országos immunizációs kampány 
jelenleg zajló második szakaszában. 
Mint arról korábban már beszámol-
tunk, egy kormányhatározat értelmé-

ben a válogatott sportolók is kiemelt 
státuszt kaptak, a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) pedig azonnal 
szorgalmazta, hogy csapattagok és a 
küldöttség tagjai megkapják a vakci-
nát. Közleményük alapján az U21-es 
válogatott labdarúgó mellett a felnőtt 
válogatott másodedzője, Nicolae Dică, 
az erőnléti edző, Horațiu Baciu, vala-
mint az ifj úsági együttes másodedző-

je, Răzvan Rotaru, a csapatmenedzser 
Iulian Oțelea és a sajtószóvivő kapták 
meg tegnap az oltást. A válogatott tag-
jainak immunizálása az elkövetkező 
napokban folytatódik az előzetes elő-
jegyzés szerint, de úgy az U21-es, mint 
a felnőttválogatottnak pályára kell 
lépnie márciusban. Ismeretes, hogy az 
oltás nem kötelező, de Răzvan Burlea-
nu, az FRF első embere arra biztatott 
mindenkit, hogy bízzon a szakembe-
rek ajánlásában és oltassa be magát 
a Covid–19 ellen. Románia felnőttvá-
logatottja ugyan nem jutott ki a nyári 
Európa-bajnokságra, de márciusban a 
2022-es világbajnokság csoportselejte-
zőinek első összecsapásait játssza le. A 
korosztályos együttes ezalatt az U21-es 
kontinensviadal csoportkörében sze-
repel majd, továbbjutása esetén pedig 
nyárin a kieséses szakaszban léphet 
pályára. Az olimpiai keretnek szintén 
lesz feladata, hiszen jegyet váltott a to-
kiói nyári játékok labdarúgó-tornájára.

Beoltják koronavírus ellen a hazai labdarúgókat

 » A váloga-
tott tagjainak 
immunizálása 
az elkövetkező 
napokban folyta-
tódik az előze-
tes előjegyzés 
szerint.

Elvitte a pontokat Medgyesről a Kolozsvári CFR

A Kolozsvári CFR élvonalbeli labdarúgócsapata 1-0-ra nyert vasárnap a Medgyesi Gaz Metan 
vendégeként a Liga 1-es bajnokság 24. fordulójában, ezért az összetettben ismét egyelő pont-
száma van a listavezető FCSB-vel. Jelenleg mindkettejüknek 51 pontjuk van az alapszakaszban, 
miközben mögöttük a Craiovai Universitatea 47 ponttal a harmadik. A medgyesieket vasárnap 
megelőzte az összetettben az Astra Giurgiu, amelyik a Dinamót múlta felül 2-0-ra hazai pályán. 
Lapzártánk után UTA–Botoșani és Viitorul–Iași párosítás szerint játszottak az élvonalban. Ma 
Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt rendeznek Bukarestben, de nem hazai gárda lesz érdekelt, ha-
nem az Atlético Madrid, amely a spanyolországi utazási korlátozások miatt fogadja Romániában 
a Chelseát. A másik összecsapáson a Lazio látja vendégül a címvédő Chelsea-t.

Sorozatban negyedszer, 
összességében hatodszor 
hódította el a női kosárlab-
da-Román Kupát a Sepsiszent-
györgyi Sepsi-SIC, miután a 
Szatmárnémetiben megrende-
zett négyes döntő fi náléjában 
legyőzte a Kolozsvári Universi-
tatea együttesét.
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H iányos kerettel utazott Szat-
márnémetibe, a női kosár-
labda-Román Kupa hétvégi 

négyes döntőjére a címvédő és 
főesélyes Sepsi-SIC. Nem tartott 
ugyan a csapattal az egészségügyi 
gondokkal küzdő Marie Ruzickova 
és Kovács Renáta, de sérülése mi-
att Kelemen Kincső sem léphetett 
pályára. A torna szombati elődön-
tőjében a háromszékiek a rivális, 
házigazda Szatmárnémeti VSK-val 
találkoztak, amelyet kiegyensú-
lyozott teljesítménnyel, tízpontos 
különbséggel, 77:67-re győztek le, a 
mérkőzés véghajrájában azonban a 
megsérült Rebecca Tobint is elveszí-
tették. A Sepsi-SIC keretproblémái 
következtében a vártnál szorosabb 
volt a Kolozsvári U – amely a másik 
elődöntőben a Bukaresti Agrono-
miát búcsúztatta – elleni döntő, a 
sepsiszentgyörgyi együttes fölénye 
csak a második játékrészben dom-
borodott ki, de végül magabiztos 
83:55 arányú sikert arattak, így a 
trófea továbbra is Sepsiszentgyör-
gyön marad.

„Nagyon büszke vagyok, és örü-
lök, hogy a kupát sorozatban ne-
gyedszer is sikerült megnyernünk. 
Csak mi tudjuk, mennyire nehéz 
volt ezt véghez vinni, hatalmas 
eredmény, úgy hiszem, a lányok 
minden dicséretet megérdemel-
nek. Múlt héten több problémánk 
volt, a sérülések sem kerültek el, 
és a szombati mérkőzés után nem 

SOROZATBAN NEGYEDSZER HÓDÍTOTTA EL A ROMÁN KUPÁT A SZENTGYÖRGYI NŐI KOSÁRLABDACSAPAT

Megőrizte trónját a Sepsi-SIC

Verhetetlenek. A nehézségek ellenére is „megvédte” a Román Kupát a Sepsi SIC

 » „Csak mi 
tudjuk, meny-
nyire nehéz 
volt ezt véghez 
vinni, hatalmas 
eredmény, úgy 
hiszem, a lányok 
minden dicsére-
tet megérdemel-
nek” – mondta 
az újabb kupa-
győzelem után 
Zoran Mikes, a 
Sepsi SIC vezető-
edzője.

tudtuk, hogy a döntőben ki tud 
majd játszani, viszont a játékosok a 
fájdalom ellenére is pályára léptek, 
minden erejükkel harcoltak ezen a 
két napon” – mondta Zoran Mikes, a 
Sepsi-SIC vezetőedzője. Rámutatott: 
a Szatmárnémeti elleni elődöntő, 
amelyet mindenki egy előrehozott 
döntőnek könyvelt el, mentális és 
fi zikai szempontból is sok energiát 
kivett belőlük, és nagyon nehéz volt 
a döntőben is ugyanazon a szinten 
játszani. Meglátása szerint Kolozs-
vár jó csapat, szombaton könnyebb 
mérkőzése volt, így talán kicsit pi-
hentebbek voltak a döntő elején. Az 
első félidőben csapatának voltak ki-
sebb problémái, viszont a második 
felvonásban több erőfeszítést tettek, 
összegyűjtötték minden megmaradt 
energiájukat, és megérdemelten 
győztek. Mint mondta, furcsa érzés 
volt a végén szurkolók nélkül ün-
nepelni, remélik, ezzel az újabb si-
kerrel büszkévé tették őket. „Bízunk 
benne, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül ismét nézők előtt játsz-
hatunk, mert a szurkolóink támo-
gatása rendkívüli, és nagyon sokat 

jelent számunkra” – jegyezte meg a 
háromszékiek mestere.

Győzelmükkel a zöld-fehérek zsi-
nórban negyedszer, összességében 
hatodszor hódították el a Román 
Kupát, így Zoran Mikes tanítványa-
inak a folytatásban a bajnokság-
ra, illetve a márciusban folytatódó 
Európa Kupa küzdelmeire kell ösz-
szpontosítaniuk. A Sepsi-SIC legkö-
zeleb a hazai pontvadászat brassói 
buboréktornáján szerepel, amelyet 
február 26. és 28. között rendeznek 
meg, ellenfeleik a CSM Târgoviște, 
a Brassói CSU Olimpia és a Kézdivá-
sárhelyi SE lesznek.

Közben kiderült, hogy a Nemzet-
közi Kosárlabda-szövetség döntése 
értelmében március 16. és 19. között 
Sepsiszentgyörgy ad otthont az Eu-
rópa Kupa következő teremtornájá-
nak. A Sepsi-SIC–Lointek Gernika 
és a Reyer Venezia–InvestInTheWest 
ENEA Gorzow nyolcaddöntőket 16-
án rendezik, míg az Elitzur Ram-
la–BCF Elfi c Fribourg és a Carolo 
Basket–Cegléd nyolcaddöntőt 17-én 
játsszák. Az első negyeddöntő 18-án, 
a második 19-én lesz.
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