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• Három együttes kiléte már biztos a teremlabdarúgó Román Kupa idei kiírásának 
négyes döntőjében. Az utolsó gárda a hétvégén szerzi meg a jegyet a Final Fourra. A 
címvédő Futsal Klub Székelyudvarhely hazai környezetben játszik, nincs könnyű dol-
ga: nagy valószínűséggel az országot a Bajnokok Ligájában képviselő Galaci United 
ellen kell nyernie. A szövetségi kapitány keretet hirdetett az Eb-selejtezőre.

JÓZSA CSONGOR

A Dévai Autobergamo, a Lu-
ceafărul Buzău és a Csíksze-
redai Imperial Wet az elmúlt 

hétvégén letudta a kupameccseket, 
megnyerte mind a nyolcaddöntőt, 
mind a negyeddöntőt, így ott van a 
teremlabdarúgó Román Kupa né-
gyes döntőjében. Egy négyes csoport 
a soron következő hétvégén játszik, 
innen is egy csapat jut tovább.

A tornának Székelyudvarhely ad 
otthont, a Rákóczi Centerben – zárt 
kapuk mögött – szombaton és vasár-
nap rendezik a párharcokat. Az első 
körben, a nyolcaddöntőben február 
27-én, szombaton 12 órától Maros-
vásárhelyi VSK–FK Székelyudvar-
hely, 14 órától pedig Ceahlăul Piatra 
Neamț–Galaci United találkozót ját-
szanak. A negyeddöntőt vasárnap 11 
órától rendezik.

Amennyiben nem dől a papír-
forma, akkor az utóbbi párharcban 
Udvarhely–Galac meccs lesz – Vá-
sárhely és Piatra Neamț is másod-
osztályos alakulat. Az FK címvédő a 
kupában, ennek ellenére edzője, Ja-
kab Zoltán tisztában van azzal, hogy 

tanítványainak erőn felül kell telje-
síteniük ahhoz, hogy bejussanak a 
Final Fourba: „Tisztában vagyunk 
azzal, hogy hol a helyünk. Jelen ál-
lás szerint a bajnokságban is látszik, 
hogy három klub erősebb, mint mi: 
Csíkszereda, Galac és Déva. Ennek 

ellenére mi megpróbáljuk, kicsi sze-
rencsével, nagy akarással elcsíphet-
jük a Unitedet. Ebben az idényben 
már közel álltunk ellenük a döntet-
lenhez, most akár ez is elégséges le-
het, hiszen kupameccs. Ami a hazai 
pálya előnyét jelenti, nem hiszem, 

hogy sokat nyom a latba, kicsit szo-
katlan lesz az ellenfélnek a terem, de 
nagyjából ennyi.”

Székelyek kikerültek, 
bekerültek

Márciusban két újabb Eb-selejtező 
mérkőzés vár a román futsalváloga-
tottra. Nincs könnyű helyzetben a 
Robert Lupu által irányított együt-
tes, miután első két mérkőzésén két 
döntetlent ért el a 4-es csoportban. 
A következő ellenfél az eddig maxi-

mális pontszámot begyűjtött Bosz-
nia-Hercegovina lesz.

A románok előbb március 4-én 
Bukarestben fogadják a bosnyáko-
kat, egy héttel később pedig ide-
genben vendégszerepelnek. A szö-
vetségi kapitány pár változtatást 
eszközölt a kerettel kapcsolatosan. 
Ezúttal nem kapott behívót az FK 
Székelyudvarhely játékosa, Kedei 
Barna. Csapattársa, a hálóőr And-
rei Grigoraș igen, aki pár hónapos 
kihagyással tér vissza a válogatott-
ba. A Székelyudvarhelyen született, 
a Dévai Autobergamóban szereplő 
Hadnagy István magára öltheti a 
válogatott mezét, továbbá Szőcs 
László és Mánya Szabolcs is ott van 
a keretben.

A román válogatott hétfőn gyűl 
össze és kezdi el a felkészülést a pá-
ros meccsre.

A román teremlabdarúgó-váloga-
tott kerete a márciusi mérkőzésekre: 
Petrișor Toniță (Dévai Autoberga-
mo), Andrei Grigoraș (FK Székelyud-
varhely) – kapusok; Cristian Matei, 
Adrian Pânzaru (mindketten Csík-
szeredai Imperial Wet), Szőcs Lász-
ló, Dumitru Mimi Stoica, Hadnagy 
István (mindhárman Dévai Auto-
bergamo), Andrei Crăciun, Octavian 
Cireș (mindketten Galaci United), 
Mánya Szabolcs (Kecskemét), Paulo 
Ferreira (Recreativo Candoso), Sávio 
Valadares (Kairat Almaty), Ique Ri-
beiro (KS Construct), Felipe Oliveira 
(Jaen), Valentin Ilaș (Temesvári In-
formatica).

Újabb amerikai kosárlabdázót honosítottak
Patrick Richard, a Kolozsvári U-BT kosárlabdacsapatának 31 éves 
amerikai dobóhátvédje román állampolgárságot kap, az erről szóló 
kormányhatározat hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben. A 
Louisiana államból származó sportoló kérelmét a napokban elfogadták, 
és már csak az eskütétel hiányzik az állampolgárság megszerzéséhez. 
Richard már a negyedik tengerentúli kosárlabdázó, aki a román színeket 
képviselheti. Az elmúlt években Giordan Watson és Kris Richard a 
férfi, míg Ashley Walker a női román válogatottban mutatkozott be. A 
Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) jelenlegi szabályzata szerint a 
válogatottak esetében mindössze egy honosított sportoló nevezhető a 
mérkőzésekre.Richard mellett két új-zélandi származású rögbijátékos, 
Umaga Siaki Jack és Shennan Stephen Ross állampolgársági kérelmét is 
elfogadták. Ők ketten a Temesvári Saracens csapatát erősítik. 

• RÖVIDEN 

10.00 Tenisz, WTA-torna, Adelaide (Digi Sport 2)
17.00 2. Liga: Buzău–Rapid (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +)
18.00 Férfi kézilabda, BL: Zaporizzsja–Aalborg (Digi Sport 4)
18.00 Jégkorong, Erste Liga: Újbuda–Újpest (M4 Sport)
18.30 Síugrás, világbajnokság, Oberstdorf (Eurosport 2)
19.55 Labdarúgás, EL: Arsenal–Benfica (Digi 1, Telekom 1, Look Sport +)
19.55 Labdarúgás, EL: Napoli–Granada (Digi 3, Telekom 2, Look Sport)
19.55 Labdarúgás, EL: Rangers–Antwerp (Digi 2, Telekom 3, Look Sport 2)
19.55 Labdarúgás, EL: Ajax–Lille (Digi 4, Telekom 4, Look Sport 3)
22.00 Labdarúgás, EL: Manchester Utd–Sociedad 
           (Digi Sport 4, Telekom Sport 1, Look Sport)
22.00 Labdarúgás, EL: Milan–Crvena Zvezda 
           (Digi Sport 1, Telekom Sport 3, Look Sport +)
22.00 Labdarúgás, EL: Leicester–Slavia Prága 
           (Digi Sport 3, Telekom Sport 3, Look Sport 2)
22.00 Labdarúgás, EL: Bruges–Dinamo Kijev 
           (Digi Sport 2, Telekom Sport 4, Look Sport 3)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

A drian Vasile vezetőedző hiá-
nyában a norvég Bent Dahl 

irányításával edzőtáborozik keddtől 
szombatig a román női kézilabda-vá-
logatott. Neaguék március közepén 
Podgoricában olimpiai selejtező 
tornán játszanak, ahol – úgy tűnik – 
egy ellenféllel kevesebb lesz. Koro-
navírus-fertőzés miatt Adrian Vasile 
mellett Denisa Dedu, Gabriela Peri-
anu és Bianca Bazaliu is kihagyja a 
fővárosi edzőtábort.

Az olimpiai selejtezőket március 
19–21. között rendezik meg, a román 
válogatott a 3-as, montenegrói cso-
portba került. Ebben a kvartettben 
a házigazdák mellett még a friss 
Európa-bajnok Norvégia szerepel. A 

negyedik válogatott az eredetileg  Ka-
zahsztán lett volna, ám a nemzetkö-
zi szövetség végül áthelyezte a 2-es, 
magyar érdekeltségű csoportba, mi-
után onnan Kína ismét visszalépett. 
A román szövetség honlapja szerint 
Thaiföld lesz a negyedik csapat, míg 
a Prosport értesülései szerint nem 
lesz negyedik együttes a podgoricai 
tornán. A csoportokban mindenki 
játszik mindenkivel, és az első két he-
lyezett kijut a tokiói olimpiára.

A román női kézilabda-válogatott 
kerete a bukaresti összetartáson: 
Diana Ciucă és Daciana Hosu (SCM 
Râmnicu Vâlcea), Elena Şerban 
(Dunărea Brăila) – kapusok; Raluca 
Băcăoanu, Nicoleta Dincă, Andra 

Moroianu és Laura Pristăviţa (Besz-
tercei Gloria), Eliza Buceschi és Lau-
ra Popa (CS Rapid), Cristina Florica 
(SCM Râmnicu Vâlcea), Alina Ilie és 
Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău), 
Cristina Laslo, Anca Polocoşer és 
Andreea Popa (Nagybányai Minaur), 
Laura Moisă, Cristina Neagu, Gab-
riela Perianu és Crina Pintea (Bu-
karesti CSM), Lorena Ostase (CSM 
Slatina).

Női kézilabda, olimpiai selejte-
zők. 1-es csoport: Spanyolország, 
Svédország, Argentína, Szenegál. 
2-es csoport: Magyarország, Orosz-
ország, Szerbia, Kazahsztán. 3-as 
csoport: Norvégia, Montenegró, Ro-
mánia.

A z Európai Labdarúgó-szövetség 
és a Nemzetközi Kézilabda-szö-

vetség is bejelentette, hogy a korona-
vírus-járvány miatt több utánpótlás 
Európa- és világbajnokságot törölt 
idei versenynaptárából.

Az UEFA bejelentése szerint idén 
sem rendezik meg az U19-es női és 
férfi  Európa-bajnokságot a koronaví-
rus-járvány miatt. A férfi ak tornáját 
Románia, a női viadalt Fehérorosz-

ország rendezte volna, mindkét me-
zőny nyolccsapatos lett volna. Az 
idei U17-es Eb-k elhalasztásáról már 
korábban döntött a szervezet. Az új 
döntés azt is jelenti, hogy immár két 
év telt el a legutóbbi U19-es konti-
nenstornák óta, mivel a járvány mi-
att már tavaly sem rendezték meg a 
viadalokat.

A Nemzetközi Kézilabda-szövet-
ség (IHF) a pandémia miatt hétfőn 

törölte a június 22. és július 4. közöt-
ti időpontra tervezett magyarországi 
férfi  junior világbajnokságot. A 32 
csapatos eseményt Budapesten és 
környékén rendezték volna meg. Ha-
sonló sorsra jutott a 24 csapatos női 
ifj úsági vébé is, amit Bukarestben 
és Brassóban rendeztek volna meg. 
Nem lesz idén női és férfi  ifj úsági vé-
bé, U17-es és felnőtt strandkézilab-
da-világbajnokság sem.

Egy név ismeretlen a kupanégyes ből
Régi-új játékosok a román futsalválogatottban

Hadnagy István ismét behívót kapott 

a válogatottba

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Egy ellenféllel kevesebb a női kéziválogatottnak

Vébé és Eb nélkül maradt Románia




