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Nézők előtti labdarúgó-
Európa-bajnokság Romániában
Korlátozott számban ugyan, de 
lehetnek nézők a tavalyról idénre 
halasztott labdarúgó-Európa-baj-
nokság bukaresti mérkőzésein 
– hagyták elviekben jóvá a helyi 
szervezők javaslatát a hazai ható-
ságok. A Román Labdarúgó-szövet-
ség közleménye alapján a Național 
Aréna befogadóképességének 25 
százalékát nyithatják meg a szurko-
lók előtt, ami mintegy 12 ezer nézőt 
jelent. Bukarest, mint ismeretes, 
egyike azon tizenkét városnak, 
amely társházigazdája lesz a jubi-
leumi kontinensviadalnak június 
11. és július 11. között. az Ausztria–
Macedónia, az Ukrajna–Macedónia 
és az Ukrajna–Ausztria csoport-
mérkőzéseket rendezik a román 
fővárosban, majd június 29-én egy 
nyolcaddöntőt játszanak ott. Ro-
mánia válogatottja, mint ismeretes, 
nem kvalifi kált az Eb-re. Magyar-
ország ellenben igen, és Budapest 
is társházigazdája lesz a tornának. 
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
különben a Dpa német hírügy-
nökségnek újfent megerősítette, 
hogy nem terveznek változtatást 
a szervezés terén, ezért például 
Bilbao, Dublin vagy Glasgow akkor 
is házigazda lehet, ha az országos 
járványügyi szabályok szerint zárt 
kapuk mögött kell rendezzék a 
mérkőzéseket.
 
Mărculescu lemondott
a FINA igazgatói tisztségéről
Cornel Mărculescu lemondott a 
Nemzetközi Úszószövetség (FINA) 
ügyvezetői igazgatói tisztségéről 
– értesült csütörtökön a Stateofsim-
ming.com szaklap. A 79 éves román 
sportvezető harmincöt év után, 
májusban távozik a posztjáról. 
Utódjául Marcela Saxlund Medve-
devet javasolja.
 
Éremszerzést céloznak
a magyar gyorskorcsolyázók
A magyar válogatott szeretné 
folytatni 2015 óta tartó éremszerző 
sorozatát a rövidpályás-gyors-
korcsolyázók világbajnokságán, 
melyet péntektől vasárnapig a 
hollandiai Dordrechtben rendez-
nek – tolmácsolta a csapat céljait 
az MTI. Bánhidi Ákos, a válogatott 
edzője és menedzsere szerint a 
versenyzőknek fi zikálisan sikerült 
előrelépniük a január végi Euró-
pa-bajnoksághoz képest, amelyen 
– a korábbi évek eredményeitől 
elmaradva – mindössze egy ezüst-
éremmel zártak a magyarok. „A 
kontinensviadal óta nem volt prob-
léma, így erős hónapot zártunk. De 
a helyzet persze nem olyan, mintha 
semmi sem történt volna” – mond-
ta az MTI-nek a szakember arra 
utalva, hogy a válogatott döntő 
többsége átesett a koronavírus-fer-
tőzésen, többen pedig kétszer is el-
kapták a betegséget. Egyéniben Liu 
Shaolin Sándor és Liu Shaoang, 
illetve Jászapáti Petra és Kónya 
Zsófi a képviseli a magyar színe-
ket, Bánhidi szerint a Liu fi vérek 
szintén az éremszerzés reményével 
állnak rajthoz. A magyarok egyet-
len világbajnoki címét a 25 éves Liu 
Shaolin Sándor szerezte 2016-ban 
500 méteren, ezenkívül hat ezüst- 
és négy bronzérem volt a „termés” 
az elmúlt öt vb-n.

Sértőnek tartotta a játékvezetői 
hibákat a Kolozsvári Uni-
versitatea labdarúgócsapata, 
miután szerdán kikapott a 
Román Kupa negyeddöntőjé-
ben. A Szamos-partiak búcsúja 
után nem maradt erdélyi 
alakulat a sorozatban.

 » KRÓNIKA 

N em maradt erdélyi csapat 
a labdarúgó-Román Ku-
pában: a másodosztályos 

Kolozsvári Universitatea 3-1-re 
kikapott a negyeddöntőben az 
ugyancsak Liga 2-ben szerepelő 
Viitorul Pandurii Târgu Jiu gárdá-
jától. A szerdai találkozó utóhang-
jai viszont a játékvezetői hibákról 
szólnak, a Szamos-parti gárda 
közleményben bírálta Andrei An-
tonie döntéseit. „Tiszteljük a Ro-
mán Kupát, a meglepetések verse-
nyét, és klubunknak szép emlékei 

A JÁTÉKVEZETÉST BÍRÁLTA VERESÉGE UTÁN A KOLOZSVÁRI UNIVERSITATEA LABDARÚGÓCSAPATA

Erdélyiek nélkül a Román Kupa

Kiegyenlített küzdelem. Legalább ötmérkőzéses lesz a Sportklub–Gyergyói HK párharc

 » „A bírásko-
dás sértő volt 
a versenyre, a 
játékosokra és a 
becsületes játék-
vezetőkre nézve 
is” – vélekedtek 
a kolozsváriak.

vannak az 1965-ben nyert serlegről 
és a 2015-ben játszott döntőről. 
Most viszont a normális labdarú-
gásban nehezen emészthető meg-
lepetést tartogatott a számunkra” 
– fogalmaz az egyesület, rámutat-
va, hogy a játékvezető büntetlenül 
hagyta, amikor a 42. percben Ilieșt 
lekönyökölték a pálya közepén, de 
azt is, amikor a 73. percben Acka 
ellen szabálytalankodtak a hatoson 
belül. „Anélkül, hogy vereségünkre 
mentséget keresnénk, rá kell mu-
tatnunk arra, hogy a bíráskodás 
sértő volt a versenyre, a játékosokra 
és a becsületes játékvezetőkre néz-
ve is” – vélekedtek a kolozsváriak, 
akik a vitás esetekről videófelvételt 
is csatoltak.

Ez viszont már nem változtat 
azon, hogy a Szamos-partiak elbú-
csúztak a kupasorozattól, a Gorj 
megyeiek készülhetnek az elő-
döntőre, ahová korábban az élvo-
nalban szereplő Craiovai Univers-
itatea, szerda este pedig a Petrolul 
vendégeként 3-0-ra győző Astra 

Giurgiu jutottak még tovább. A me-
zőny lapzártánk után, a Călărași–
Dinamo mérkőzés győztesével 
lett teljes. Az elődöntőkben már 
oda-vissza vágó alapon játszanak 
a csapatok. A találkozókat pedig 
áprilisban és májusban rendezik 
majd. A fi nálét május 22-re tervezik.

A hétvégétől már ismét bajnoki 
mérkőzéseket rendeznek. A má-
sodosztály 18. fordulójában egye-
bek mellett Rapid–FK Csíkszereda 
(szombat, 12 óra), Călărași–Temes-
vári Ripensia (vasárnap, 11 óra) és 
Lénárdfalva–Kolozsvári U (hétfő, 
15.30) összecsapások lesznek, míg a 
Liga 1 26. fordulójában Sepsi OSK–
Chindia (péntek, 17.30), Viitorul–
Clinceni (péntek, 20.30), Craiovai 
Universitatea–Botoșani (szombat, 
14.30), UTA–Kolozsvári CFR (szom-
bat, 21.30), Astra–Hermannstadt 
(vasárnap, 15), FCSB–Medgyes 
(vasárnap, 20.30), Argeș FC–Iași 
(hétfő, 17.30) és Voluntari–Dinamo 
(hétfő, 20.30) párosítás szerint lép-
nek pályára.

 » D. L., G. I., V. NY. R.

Szombaton és vasárnap a harma-
dik és negyedik mérkőzésekkel 

folytatódik a jégkorong-Erste Liga ne-
gyeddöntője, és az már biztossá vált, 
hogy az egyik fél negyedik győzelmé-
ig tartó párharcok közül kettőben még 
nem dől el a továbbjutás a hétvégén.

Ezek közül az egyik a Hargita me-
gyei rangadó a Csíkszeredai Sportklub 
és a Gyergyói HK között, amely össze-
sítettje jelenleg 1-1-re áll. Az első két 
találkozót a csíkszeredai Vákár Lajos 
Műjégpályán rendezték, és mindkét 
alkalommal hosszabbításra volt szük-
ség: kedd este a Sportklub nyert 3-2-
re, szerda este viszont a vendég GYHK 
2-1-re. A Gyergyói HK elvette tehát a 
Sportklub pályaelőnyét. Ebben nagy 
érdeme van Jordon Cooke kapusnak, 
aki 97 százalékos hatékonysággal vé-
dett, de nem lehet panasz a csíki ka-
pusra, Makszim Szamankovra sem, 
akinek védési mutatója 94%-os volt. 
Ebben a párharcban biztosan nem ér 
véget négy találkozó után a küzde-
lem, hokis nyelven nem lesz söprés. A 
sorozat szombaton és vasárnap Gyer-
gyószentmiklóson folytatódik, majd 
kedden újra Csíkszeredában lép jégre 
a Sportklub és a GYHK. Mindhárom 
találkozó 18.30-kor kezdődik.

„Itthon játszunk a hétvégén, és ez 
mindenképpen jó hír. Két mérkőzés 
jön, de most csak a következő, a szom-
bati, ami számít, arra készülünk. Pi-
henünk, regenerálódunk és edzünk, 
s nekünk, edzőknek az a feladatunk, 
hogy minél több hasznos információt 
összeállítsunk az eddigi tapasztala-
tokból, és azt minél jobban átadjuk 
a játékosoknak. Az erőnléttel nincs 
gondunk, ez látszott, mindkét mecs-
cset bírtuk” – mondta Szilassy Zoltán, 
a GYHK vezetőedzője. Hozzátette: a 
Sportklubnak több kiváló lövő játéko-
sa van mind a csatárok, mind a hát-
védek között, ezért fontos lesz, hogy 

a minimálisra csökkentsék a helyze-
teiket. „Ehhez sok lábmunka kell, és 
ezt meg is tudtuk oldani. Ez a feladat 
továbbra is. Úgy gondolom, az, hogy 
1-1-es döntetlenre tudtuk hozni a két 
csíkszeredai mérkőzést, nagyon jó 
eredmény” – tette hozzá.

A csíkiakat edző Jason Morgan az el-
lenfél kapusának teljesítményét emel-
te ki, mivel helyzetekben nem volt hi-
ányuk, a harmadik harmad második 
felében az ellenfelük fölé nőttek. „A 
ráadásban is megvoltak a helyzeteink, 
sajnos az öt a három elleni játék alatt 
nem sikerült eldöntenünk a meccset, 
az ellenfél élt egy fóros lehetőséggel. 
Ez a hoki, gyorsan fordulhatnak a dol-
gok, de a rájátszás egy hosszú harc, és 
folytatjuk ezt a harcot” – szögezte le.

Nem lesz elég négy mérkőzés a 
Ferencváros–MAC párharcban sem, 
ahol a házigazdák 4-1-re nyerték az 
első találkozót, a visszavágó viszont 

kétszeres hosszabbítás után 4-3-ra 
nyerve, az újbudai gárda kiegyenlítet-
te az összesítettet.

A Brassói Corona ellenben hétvé-
gén a Vasas vendégeként már eldönt-
heti a párharc sorsát, mert hazai kör-
nyezetben előbb 5-3-ra, majd pedig 
5-4-re győzte le magyarországi vendé-
gét. „Nyertünk és ezt senki sem veheti 
el tőlünk. A teljesítményünk néhány 
része tetszett, de a többi szörnyű volt. 
Ahogy előző nap is mondtam, az 
ellenfél nem fogja feladni, folyama-
tosan jönni fog, és nekünk meg kell 
mutatnunk, hogy mi vagyunk a jobb 
csapat. Ilyen a rájátszáshoki, sok le-
hetőséggel, sok változással, hullám-
hegyekkel és hullámvölgyekkel, de 
szerencsére, most eggyel több gólt 
szereztünk” – értékelt a barcaságia-
kat edző Dave MacQueen.

A Debrecen–Újpest párharcban a 
hajdú-bihariak vezetnek 2-0-ra.

Nem lesz söprés a székely jégkorongpárharcban

 » „Úgy gon-
dolom, az, hogy 
1–1-es döntetlen-
re tudtuk hozni a 
két csíkszeredai 
mérkőzést, na-
gyon jó ered-
mény” – mondta 
Szilassy Zoltán, 
a GYHK vezető-
edzője.




