
 Sport 2021. március 17.
szerda 11

 » RÖVIDEN

Teljes a magyar női
kézilabda-válogatott kerete
Csatlakozott tegnap a pénteken 
kezdődő olimpiai selejtezőtornára 
készülő magyar női kézilabda-válo-
gatotthoz Szöllősi-Zácsik Szandra 
is, akinek tesztje pénteken még ké-
tes eredményt mutatott. A magyar 
szövetség (MKSZ) honlapjának 
közleménye alapján az M4sport.
hu jelezte: az MTK balátlövőjé-
nek pénteki koronavírustesztje 
kétes eredményt hozott, ezért 
elővigyázatosságból nem utazott 
el Győrbe. Az ezt követő napokon 
négy PCR-tesztje is negatív lett, így 
a Nemzetközi Kézilabda-szövetség 
engedélyezte a csapathoz való 
csatlakozását. A 19 fős keret tagjai 
közül 11 játékos a Ferencvárosban 
szerepel, a Bajnokok Ligájában, a 
bajnokságban és a Magyar Kupá-
ban is címvédő Győri ETO-t csupán 
Lukács Viktória képviseli. Minden 
mérkőzésre 16 játékos nevezhető, a 
torna során öt cserére van lehető-
ség. Továbbra sem ismert, hogy 
Elek Gábor szövetségi kapitány 
koronavírusos megbetegedése után 
mikor csatlakozhat a csapathoz, 
amely pénteken Kazahsztán ellen 
kezd a győri selejtezőtornán, majd 
Szerbia és Oroszország lesznek az 
ellenfelei. Arról már beszámoltunk, 
hogy Románia legjobbjai ezalatt 
Montenegróban mérkőznek meg a 
házigazdákkal és Norvégia legjobb-
jaival a tokiói részvételt jelentő első 
két hely egyikéért.
 
A járvány felforgatta Gera Zoltán
keretét az U21-es Eb-re
Gera Zoltán szövetségi edző 
kijelölte Magyarország U21-es 
labdarúgó-válogatottjának keretét 
a március 24-én kezdődő magyar–
szlovén társrendezésű korosztályos 
Európa-bajnokságra, de mint arról 
a Magyar Labdarúgó-szövetség 
közleménye beszámol: a koronaví-
rus-megbetegedések felborították 
a szakember eredeti terveit, és 
néhány órával a hivatalos nevezési 
határidő előtt változtatnia kellett. 
A keret otthon játszó tagjai hétfő 
délelőtt teljes létszámban kezdték 
volna meg a felkészülést Telki-
ben, három játékosnak pozitív 
lett a tesztje, ezért ők kikerültek a 
csapatból, a több kerettagnál pedig 
további tesztek elvégzésére van 
szükség, mielőtt csatlakozhatnak 
a társakhoz. Végül 28 játékos közül 
tizenegyen kezdték el a felkészü-
lést, a többiek a következő napok-
ban, a vírustesztek eredményeinek 
függvényében csatlakozhatnak. 
Magyarország korosztályos együt-
tese, mint ismeretes, Romániával, 
Hollandiával és Németországgal 
azonos csoportban szerepel.

Értékes három pontot rabolt a 
Sepsi OSK a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokságban. 
A Botoșani legyőzésével közel 
került ahhoz, hogy matemati-
kailag is bebiztosítsa helyét a 
felsőházi rájátszásban.
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A Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK megtörte az FC Botoșa-
ni elleni nyeretlenségi so-

rozatát, amikor hétfőn este 2-1-re 
nyert idegenben a hazai élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokság 27. forduló-
jában. A mérkőzés küzdelmes volt 
az első félidőben, de bár a vendé-
gek többet kezdeményeztek, ez a 
helyzetekben nem nyilvánult meg. 
Aztán hat perccel a szünet előtt 
óriási védelmi hiba következtében 
tizenegyeshez jutott a Sepsi OSK, 
a büntetőt Vașvari értékesítette. 
Iramosabb volt a játék a második 
negyvenöt percben, amelyben 
magára talált a moldvai rivális, 
Niczulynak kellett megmentenie a 
sepsiszentgyörgyieket. A 71. perc-

A SEPSISZENTGYÖRGYI CSAPAT MEGERŐSÍTETTE NEGYEDIK HELYÉT A LIGA 1 ALAPSZAKASZÁBAN

A playoff  kapujában a Sepsi OSK

Várakozás. Mirel Rădoi-nak két negatív koronavírustesztre van szüksége a visszatéréshez

 » „Fontos 
lépést tettünk 
a felsőházi 
rájátszásba 
jutás felé, de a 
továbbiakban is 
dolgoznunk kell” 
– szögezte le a 
Sepsi OSK-t edző 
Leo Grozavu.

ben Šafranko passzából a csereként 
beállt Tamás Nándor találatával el-
döntötte a meccset Leo Grozavu csa-
pata. A hosszabbítás utolsó percé-
ben lesgóllal szépítettek a hazaiak, 
de ekkor már túl késő volt számukra 
a pontmentéshez.

„Nagy volt az akaraterő a játéko-
sokban, agresszíven játszottak, a 
kulcsfontosságú helyzetekben sze-
rencsénk is volt. Fontos lépést tet-
tünk a felsőházi rájátszásba jutás 
felé, de a továbbiakban is dolgoz-
nunk kell. Nem szeretnénk itt meg-
állni, hiába jutunk be a playoffb  a, 
ha ott semmit nem érünk el. A sze-

zon végén akár a negyedik helyezett 
is indulhat az európai kupasoroza-
tokban, így a három bajnokesélyes 
mögött nagy küzdelem várható a 
többi csapat között” – nyilatkozta a 
mérkőzést követő sajtótájékoztatón 
Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezető-
edzője.

Értékes győzelmével a sepsiszent-
györgyi együttes immár hét ponttal 
elhúzott a hetedik helyezett csapat-
hoz képest, és ha még matematika-
ilag nem is biztosította be helyét, 
közel jár ahhoz, hogy jegyet váltson 
a felsőházi rájátszásra. Legközelebb 
vasárnap, a Medgyesi Gaz Metant 
fogadja a Sepsi OSK, újabb három 
ponttal pedig minden kétséget kizá-
róan bejut a legjobb hat közé.

A 27. fordulót hétfő este a Dina-
mo–Argeș mérkőzés zárta, amelyet 
a vendégek 2-1-re nyertek meg, ezért 
az összetettben 36 ponttal már a 
hetedik helyen állnak, miközben a 
bukaresti piros-fehérek 27 ponttal a 
14. helyen tanyáznak a mezőnyben. 
Csak a Hermannstadt (23 pont) és a 
Iași (16) gárdáját előzik meg. Az élen 
FCSB (60 pont), Kolozsvári CFR (60), 
Craiova (53), Sepsi OSK (43), Clince-
ni (37) és Botoșani (37) a sorrend.
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Pozitív lett Mirel Rădoi hétfőn el-
végzett koronavírustesztje – adta 

hírül tegnap a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF), hozzátéve, hogy emiatt 
természetesen elmarad a válogatott 
szövetségi kapitányának szerdai saj-
tótájékoztatója is. „Nincsenek tünete-
im, és nagyon remélem, hogy tévedés 
történt, vagy legalább a végéhez jár a 
tizennégy napos időszak, hogy nor-
málisan elkezdhessük a felkészülést a 
világbajnoki selejtezőmérkőzésekre” 
– idézte a szakembert a sportszerve-
zet. A napokban újabb teszteket vé-
geznek majd el Rădoi-on, két egymást 
követő tesztnek ugyanis negatívnak 
kell lennie ahhoz, hogy visszatérhes-
sen a pályára. A 39 éves szakember 
február végén megkapta az első koro-
navírus elleni védőoltást, a második 
oltása épp mára volt beütemezve. A 
válogatott szakmai stábja többi tagjá-
nak negatív lett ugyanakkor a tesztje, 
így szükség esetén a másodedző Nico-
lae Dică vagy Florin Constantinovici 
helyettesíthetik Rădoi-t a pálya szé-
lén. Már csak pár nap maradt ugyanis 

Évek óta működésképtelen a Román 
Korcsolyaszövetség, a kluboknál 

azonban zajlik a munka, műkorcsolyá-
ban, nagypályás gyorskorcsolyában 
és a rövid pályás változatban is több 
városban van tevékenység. Rövid pá-
lyás korcsolyában a kolozsváriak ren-
dezték meg Csíkszeredában az orszá-
gos bajnokságot, és mint azt Kalamár 
Zsolttól, a Csíkszeredai ISK edzőjétől 

a 2022-es világbajnokság európai se-
lejtezőinek rajtjáig, amikor is Romá-
nia legjobbjainak március 25-én Ma-
cedóniát, majd három nappal később 

Németországot kell fogadniuk. A har-
madik fordulóban, március 31-én Ör-
ményország legjobbjaival mérkőznek 
meg idegenben.

megtudtuk, Marosvásárhely, Brassó, 
Nagyszeben, továbbá a Csíkszeredai 
Sportklub, az ISK és a Felcsík SK spor-
tolói is vettek részt. „Sajnos a jelenlegi 
szabályok nem engedték meg, hogy 
mi, a Csíkszeredai ISK rendezzük a 
bajnokságot, a tanügyminisztérium-
hoz tartozó klubok egyelőre nem ren-
dezhetnek sportversenyeket” – nyilat-
kozta Kalamár, aki szerint haldoklik a 

romániai korcsolyasport, nem tudnak 
részt venni nemzetközi vetélkedőkön, 
ezért komoly beavatkozásra volna 
szükség, hogy a sportág visszatérjen 
a rendes kerékvágásba. A felnőtt nők 
mezőnyében amúgy az ISK három ver-
senyzője végzett dobogós helyeken Al-
bert Katalinnal az élen, míg az ifj úsági 
kategóriában a Sportklub színeiben 
korcsolyázó Pongrácz-Vákár Kriszta 

Raluca Ștef (Kolozsvár) és Szabados 
Edina (Marosvásárhelyi Mureșul) 
előtt. A férfi ak ifj úsági kategóriájában 
brassóiak vitték el az érmeket Cosmin 
Nedelea, Cristian Popa (mindketten 
Brassói Corona), illetve Tímár Ádám 
(Brassói CSU) révén. A Nedelea a fel-
nőttek mezőnyében is győzni tudott 
Dobos Ádám (Felcsík) és Csilla Cson-
gor József (Sportklub) előtt. (D. L.)

Pozitív lett Mirel Rădoi koronavírustesztje

Korcsolya: kolozsváriak rendezték Csíkszeredában a bajnokságot

 » Rövid pályás 
korcsolyában 
a kolozsváriak 
rendezték meg 
Csíkszeredában 
az országos baj-
nokságot.

Sorsoltak a Román Kupában

Az Astra Giurgiu a Dinamo élvonalbeli labdarúgócsapa-
tával, a Craiovai Universitatea pedig a másodosztályos 
Viitorul Pandurii Târgu Jiu együttesével találkozik majd 
a Román Kupa elődöntőjében – sorsolták ki tegnap a 
Román Labdarúgó-szövetség székhelyén. A legjobb 
négy között már oda-vissza vágó alapon küzdenek a 
továbbjutásért. Az első mérkőzéseket április 13–15-én, 
a visszavágókat május 11–13-án rendezik. Az elődön-
tősök közül csak a Gorj megyei gárda számít újoncnak, 
a Dinamo legutóbb 2012-ben, az Astra 2014-ben, a 
Craiova pedig 2018-ban a fi nálét is megnyerte.




