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Buff on 2023-ig folytatná
pályafutását
Jelenlegi tervei szerint legkésőbb 
2023 nyarán vonul majd vissza 
Gianluigi Buff on, a Juventus világ-
bajnok kapusa. A 43 éves hálóőr 
erről a The Guardiannek beszélt 
egy interjú során, amelyben azt is 
megjegyezte, nincs kizárva, hogy 
már a jelenlegi szezont követő-
en lezárja karrierjét. „Nézze, a 
fejemben van egy végső határ, egy 
maximum, amíg még játszhatok, 
és ez 2023 június” – mondta a 
legendás kapus, akinek jelenlegi 
szerződése júniusban jár le, de 
sajtóhírek szerint mindkét fél hajlik 
a folytatásra. Az MTI beszámoló-
jában emlékeztet rá, hogy Buff on 
1995-ben mutatkozott be az olasz 
Serie A-ban, a Parma csapatában, 
majd 2001-ben szerződött át a 
Juventushoz, és – a 2018–2019-es 
idényt leszámítva, amikor a Paris 
Saint-Germain légiósa volt – azóta 
is a torinóiaknál szolgál. A Juvéban 
eddig 680 mérkőzésen védett, az 
olasz válogatott színeiben pedig 
176 alkalommal szerepelt 1997 és 
2018 között. Torinói visszatérése 
óta a veterán olasz futballista a 
lengyel Wojciech Szczesny mögött 
a második számú kapus a Juven-
tusban. A mostani kiírásban eddig 
tíz meccsen védett.
 
Bravúrgyőzelemmel kezdett
a Ferencváros
A Ferencváros 11-10-re nyert az 
addig százszázalékos Barceloneta 
ellen a férfi  vízilabda-Bajnokok 
Ligája csoportküzdelmeinek máso-
dik tornájának keddi nyitónapján 
a budapesti Duna Arénában. A 
házigazdák ezáltal beérték a 9 
ponttal listavezető spanyol gárdát 
az összetettben. Varga Zsolt együt-
tese lapzártánk után a Dinamo 
Tbiliszi ellen mártóztak meg a 
medencében. A BL-mérkőzések két 
csoportban zajlanak, három-három 
buboréktornán. A harmadik kört 
áprilisban rendezik, míg a nyolcas 
döntőt június 3–5-én Hannoverben 
rendeznék meg. 
 
A PSG kapja a Szeged ellen
elmaradt meccs pontjait
Az Európai Kézilabda-szövetség 
eltörölte a Paris Saint-Germain és 
a Szeged mára tervezett mérkő-
zését a férfi  kézilabda-Bajnokok 
Ligája csoportkörének 14., utolsó 
fordulójában, a győzelemért járó 
két pontot pedig 10-0-s gólkü-
lönbséggel a francia csapat javára 
írják. Az MTI emlékeztet rá, hogy a 
Szeged és a német Flensburg-Han-
dewitt vasárnap délutánra tervezett 
találkozója is elmaradt, mert Juan 
Carlos Pastor szegedi vezetőedző 
megfertőződött a koronavírussal. 
Csapata így hat győzelemmel és 
nyolc vereséggel zárt az A csoport-
ban, és bár jelenleg a negyedik 
helyen áll, végső helyezése a mai 
mérkőzések eredményeitől függ. A 
Veszprém már biztosan a második 
helyen zárja a csoportkört a B nyol-
casban, ezért a nyolcaddöntőben 
az A csoport hetedik helyezettjével 
találkozik majd.
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A Craiovai Universitatea 
élvonalbeli labdarúgócsapa-
ta váltott jegyet elsőként a 
Román Kupa elődöntőjébe. 
A legjobb nyolc között azt a 
Chindiát búcsúztatta, amelytől 
pár nappal korábban a Liga 
1-es bajnokságban kikapott.

 » KRÓNIKA

A Craiovai Universitatea élvo-
nalbeli labdarúgócsapata 
kvalifi kált elsőként a Román 

Kupa elődöntőjébe, miután a leg-
jobb nyolc között 1-0-ra legyőzte 
idegenben a Chindia Târgoviște 
gárdáját. Érdekesség, hogy a két 
együttes a hétvégén is egymás ellen 
játszott, akkor viszont a Liga 1-es 
bajnokság 25. fordulóban csaptak 
össze, és az oltyán alakulat épp 
1-0-ra kapott ki idegenben. Ezúttal 
több helyzetük volt, de sokat ki-
hagytak. „Úgy hiszem korábban is 
eldönthettük volna a találkozót, de 
legalább akcióból szereztünk gólt. 
Ezzel együtt sokkal nagyobb önbi-
zalommal kellene a kapu előtt tá-
madnunk, hogy értékesíteni tudjuk 
a helyzeteinket” – értékelt a craio-
vaiak görög vezetőedzője, Marinosz 
Ouzounidisz.

A kedd esti kupa-negyeddön-
tő gólszerzője a mindössze 20 

AZ OLTYÁN LABDARÚGÓCSAPAT A ROMÁN KUPÁBAN VÁGOTT VISSZA A CHINDIÁNAK

Elődöntős a Craiovai Universitatea

Betalált. A Craiovai Universitateának elég volt egy gól a továbbjutáshoz

 » A kedd esti 
kupanegyeddön-
tő gólszerzője 
a mindössze 
20 éves George 
Cîmpanu volt.

éves George Cîmpanu volt, akit 
a Craiova tavaly ősszel, félmillió 
euróért igazolt át a Botoșani-tól. 
Utóbbi csapat már nincs verseny-
ben a kupáért, mint ahogyan az 
élvonalbeli pontvadászat alap-
szakaszának legjobb hat helye-
zettje közül a Craiova kivételével 
már mindenki kiesett korábban. 
Lapzártánk után lépett viszont 
pályára az Astra a második ligás 
Petrolul vendégeként, míg ma 20 

órakor Călărași–Dinamo találko-
zó lesz. A negyeddöntős mezőny 
egyedüli erdélyi tagja, a Liga 2-ben 
szereplő Kolozsvári Universitatea 
lapzártánk után az ugyancsak má-
sodosztálybeli Viitorul Pandurii 
Târgu Jiut fogadta. A legjobb nyolc 
között még egyetlen mérkőzésen 
dől el a továbbjutás, az elődöntő-
ket viszont oda-vissza vágó alapon 
rendezik majd áprilisban és május-
ban. A döntő május 22-én lesz.
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 » JÓZSA CSONGOR

Kettő-kettes döntetlennel indított 
a 4-es csoport favoritjának tartott 

Szerbiával, majd szintén 2-2-re végzett 
Észak-Macedónia vendégeként Romá-
nia teremlabdarúgó-válogatottja az 
Európa-bajnoki selejtezők során, így 
két játéknapot követően két ponttal áll 
a rangsor második helyén. Következik 
a hat ponttal listavezető Bosznia-Her-
cegovina elleni páros meccs, az elsőt 
Bukarestben játsszák ma 20 órától.

Kisebb meglepetésre a bosnyákok 
megnyerték mindkét összecsapásu-
kat: otthon 2-1-re az észak-macedóno-
kat, míg idegenben 4-2-re a szerbeket 
múltál felül. A versenykiírás szerint a 
jövő évi hollandiai kontinenstornára 

 » V. NY. R.

É rmekért utaztak Lengyelországba, 
a ma kezdődő fedett pályás atlé-

tika-Európa-bajnokságra a romániai 
sportolók. „Vannak versenyzőink, 
akik a kontinens legjobbjai közé szá-
mítanak, gondolok itt Miklós Andreá-
ra 400 méteren és Gabriel Bitangra tá-
volugrásban. Egyértelmű, hogy abban 
reménykedünk, hogy dobogós helyért 
küzdünk majd” – mondta Florin Flo-
rea, a sportági szövetség elnöke. Az 
Agerpresnek kiemelte, hogy egy ti-
zenöt fős küldöttség képviseli majd az 

a csoportelsők, valamint a hat cso-
portmásodik – nyolc csoport van – jut 
ki. Ebből kitűnik, hogy több hiba már 
nem nagyon csúszhat be a hétfőtől a 
találkozó helyszínén együtt gyakorló, 
Robert Lupu által irányított csapatnak.

A keret tagja a székelyudvarhelyi 
születésű Hadnagy István, aki megke-
resésünkre elmondta: fantasztikus a 
hangulat. „Ki merem jelenteni, hogy 
amióta válogatott vagyok, nem volt 
ennyire jó az összetartás, a csapat-
szellem. Pedig most nagy a tét, a két 
döntetlent követően szinte kötelező, 
hogy legyőzzük a bosnyákokat, akik 
csoportelsők. Csak a hat pontban gon-
dolkodunk, muszáj megszerezni, mert 
különben elszalasztjuk az esélyt, hogy 
kijussunk az Európa-bajnokságra” 

– szögezte le. A Dévai Autobergamo 
játékosa hozzátette, az edzések mel-
lett már kétszer elemezték az ellenfél 
játékát. „Erősek, atletikusak, betartják 
a taktikát, ennek is köszönhető, hogy 
legyőzték a két másik válogatottat. 
Őszintén, összességében nem látom 
azt, hogy erősebbek lennének a mi 
csapatunknál. Persze minden a pályán 
dől el, ezeket a tapasztalatokat csupán 
a felvételek alapján jelenthetem ki. 
Bízom benne, hogy jó játékkal rukko-
lunk elő, megnyerjük az első mérkő-
zést, hogy aztán kellő motivációval 
utazhassunk a visszavágóra” – tette 
hozzá a 24 éves teremlabdarúgó.

A 4-es csoport harmadik fordulójá-
nak összecsapását 20 órától a Pro X 
tévécsatorna sugározza élőben.

országot, ami a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek közepette kelle-
mes meglepetésnek számít. Az is biz-
tató továbbá, hogy vannak sportolóik, 
akik a tél folyamán egyéni rekordokat 
jegyeztek. „Florentina Iușco, Alina 
Rotaru és Claudia Bobocea is esélyes 
lehet arra, hogy érmekért harcoljon, 
még akkor is, ha a Balkán-bajnoksá-
gon gyengén szerepeltek. Versenyről 
van szó, bármi megtörténhet, az atlé-
táink pedig önbizalommal telve utaz-
tak el” – tette hozzá a sportvezető. A 
romániai atléták közül amúgy eddig 
öten kvalifi káltak a nyári olimpiára. 

Közülük Rotaru, Bobocea, Iușco és 
Stanciu részt vesznek az Eb-n, a disz-
koszvető Alin Firfi rică viszont kihagy-
ja a tornát.

Magyarország 21 sportolóval uta-
zott el Lengyelországba, köztük a 60 
méteres gátfutó Baji Balázs, aki ez-
úttal is éremesélyesnek számít. Mel-
lette további három-négy dobogós 
helyezést céloznak. Ismeretes, hogy 
tavaly a járvány miatt törölték a fedett 
pályás világbajnokságot és a szabad-
téri Eb-t sem tudták megrendezni, így 
egy év kihagyás után bizonyíthatnak 
ismét a sportolók.

Hadnagy: „csak a hat pont elfogadható”

Atlétika-Eb: önbizalomban nincs hiány

 » „Csak a hat 
pontban gondol-
kodunk, muszáj 
megszerezni, 
mert különben 
elszalasztjuk 
az esélyt, hogy 
kĳ ussunk az Eu-
rópa-bajnokság-
ra” – szögezte le 
Hadnagy István.

 » Tizenöt fős 
küldöttség kép-
viseli Romániát, 
ami a korona-
vírus-járvány 
okozta nehézsé-
gek közepette 
kellemes megle-
petésnek számít.




