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Olimpiai kvótáért birkóznak
Budapesten
Olimpiai kvótát céloz Románia 
küldöttsége a ma kezdődő buda-
pesti birkózótornán. A négynapos 
selejtezőviadalon nyolc férfi  és öt 
női sportoló képviseli a kék-sár-
ga-piros színeket, köztük a 62 
kg-os súlycsoportban verseny-
ző Incze Kriszta, de a 97 kg-os 
mezőnyben, szabadfogásban ver-
senyző Albert Saritov is. Románi-
ából eddig csak Alina Vuc váltott 
jegyet a tavalyról idény nyárra 
halasztott ötkarikás seregszemlé-
re, de a hazai sportági szövetség 
reményei szerint most újabb két 
birkózónak sikerül kvalifi kálnia 
az olimpiára. Ehhez a budapesti 
viadalon a döntőbe kell jutniuk, 
mert csak a kategóriák legjobb két 
helyezettje kap majd kvótát.
 
Edzőváltás Románia
Fed-kupa-csapatánál
Florin Segărceanu lemondott 
Románia női tenisz-Fed-kupa-csa-
patának szövetségi kapitányi 
tisztségéről. A szakember ezt a 
Temesvári Rádiónak jelentette be, 
hozzátéve, hogy meglátása szerint 
az új generáció számára szemlé-
letváltás szükségeltetik az együt-
tesnél. Ezt a még aktív játékos, 
Monica Niculescu biztosíthatja, aki 
Alina Tecșor segítségével irányítja 
majd a Fed-kupa-csapatot, amelyik 
a világcsoportban való bennma-
radásért április 16–17-én Kolozs-
váron mérkőzik meg Olaszország 
együttesével.
 
Nézők előtt kellene futballozni
az Európa-bajnokságon
Nézők előtt kell megrendezni június 
11. és július 11. között a tavalyról 
idénre halasztott labdarúgó-Euró-
pa-bajnokságot – közölte Alek-
sander Ceferin, az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) szlovén 
elnöke. „Különböző terveink van-
nak a rendezéssel kapcsolatban, 
de azt garantálhatjuk, hogy annak 
a lehetősége, hogy a mérkőzése-
ket üres stadionokban kerüljenek 
megrendezésre, nem szerepel ezek 
között. A szervezőknek meg kell 
oldaniuk, hogy nézők lehessenek a 
stadionokban. Amennyiben ez nem 
oldható meg mind a tizenkét hely-
színen, akkor 11 vagy 10 stadionnal 
kezdünk neki” – nyilatkozta a Sky 
Sportsnak a sportvezető. A konti-
nensviadal során Bukarestben és 
Budapesten is rendeznének mérkő-
zéseket, de a végső döntést április 
20-án hozza meg a szövetség.

 » KRÓNIKA

Gheorghe Mulțescu visszatért ve-
zetőedzőként a Dinamo élvonal-

beli labdarúgócsapatához. A 69 éves 
szakember azt a Ionel Ganét váltja a 
kispadon, aki az Argeș FC ellen elve-
szített bajnoki mérkőzést követően 
mondott le. Mintegy fél év szünet 
után vállalta el ismét a szakvezetést, 
ismeretes ugyanis, hogy az idényt az 
irányítása mellett kezdték el, de au-
gusztus 26-án, a Hermannstadt elleni 
1-1-es döntetlent követően leköszönt, 
és az elmúlt időszakban tehetségku-

tatóként tevékenykedett a Ștefan cel 
Mare úti klubnál. Vezetőedzőként 
az ötödik mandátumát kezdi meg a 
Liga 1-es együttesnél, amely az alap-
szakaszban jelenleg 27 ponttal a 14. 
helyen áll. Legközelebb a sereghajtó 
Iași vendégeként lépnek pályára a 
28. forduló szombati játéknapján. Ez 
a forduló egyébként már kedd kora 
este elkezdődött, de a papírforma 
érvényesült amikor az összetettben 
harmadik helyen álló Craiovai Uni-
versitatea 2-0-ra legyőzte hazai kör-
nyezetben az újonc UTA-t. Lapzár-
tánk után Viitorul–Chindia mérkőzés 

volt, ma pedig Astra–Botoșani össze-
csapás lesz 17 órától.

A hazai élvonalban szereplő játéko-
sok közül különben kevesen kerültek 
be Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
válogatottjába, a soron következő 
világbajnoki selejtezőmérkőzésekre 
tegnap kihirdetett keretbe az Astra 
kapusa, David Lazar, a Kolozsvári 
CFR két hátvédje, Andrei Burcă és Ma-
rio Camora, továbbá a craiovai védő, 
Nicușor Bancu és a középpályás Ale-
xandru Cicâldău kaptak meghívót. 
Az FCSB hátvédje, Ovidiu Popescu 
először öltheti magára a válogatott 

mezét, a bukaresti „piros-kékek” kö-
zéppályásai, Florin Tănase és Flori-
nel Coman viszont már visszatérőnek 
számítanak. A keret többi tagja külföl-
di bajnokságokban szerepelnek, így a 
két csatár, Claudiu Keșeru és George 
Pușcaș is. Először kapott meghívót 
Ionuț Radu kapus, de első számú ka-
pusként Florin Niță a Sparta Praga 
hálóőrének neve szerepel a listán – 
bár egyelőre ő is csak kétszeres válo-
gatottnak számít. Florin Iacob (UTA), 
Cristian Manea (CFR), Adrian Păun 
(CFR), Alexandru Mateiu (Craiova) és 
Andrei Ivan (Craiova) tartalékosok.

Ismét Gheorghe Mulțescu a Dinamo edzője

 » A hazai élvo-
nalban szereplő 
játékosok közül 
különben keve-
sen kerültek be 
Mirel Rădoi szö-
vetségi kapitány 
válogatottjába.

Fennállása óta először jutott a 
női kosárlabda-Európa Kupa 
legjobb nyolc csapata közé a 
Sepsi-SIC. A hazai környezet-
ben szereplő háromszékiek ma 
az olasz Reyer Venezia ellen 
játszanak az elődöntőért.

 » SÁNTA IMRE 

T örténelmi továbbjutást ünne-
pelt kedd este a Sepsiszent-
györgyi Sepsi-SIC női kosár-

labdacsapata az Európa Kupában, 
ahol hosszabbítás után 76:73-ra 
győzve búcsúztatták a baszkföldi 
Lointek Gernika Bizkaia gárdáját.

A háromszékiek, mint ismere-
tes, házigazdái a buboréktorná-
nak, de a koronavírus-járvány 
miatt nézők nem biztathatták 
kedvenceiket a Sepsi Arénában 
rendezett nyolcaddöntőben. A 
Lointek elleni találkozó első pont-
jait a vendégek szerezték, ám a 
zöld-fehérek hamar átvették a 
játék irányítását, és összehoztak 
egy 8:0-ás sorozatot. A lendületük 
a folytatásra is megmaradt, Gard-
ner és Mandache triplájával már 
tizenkét ponttal vezettek, és ezt az 
előnyt az első negyed végéig meg 
is tudták tartani (26:14). A folyta-
tásban kiegyensúlyozottabbá vált 
a küzdelem, Zoran Mikes tanít-
ványainak támadójátékába több 
hiba is becsúszott, de sikerült ha-
mar visszarázódni a játékba, és az 
első húsz perc végén tíz pont volt 
a háromszékiek előnye (41:31).

Szünet után Mandache ott foly-
tatta, ahol abbahagyta, ismét a 
hárompontos félkörön kívülről volt 
eredményes, majd példáját követte 
Pasic, aki nemcsak a pontszerzés-
ben jeleskedett, hanem kitűnően 
védekezett, labdát szerzett, min-
denhol jelen volt. Érkeztek Göd-
ri-Părău, Gardner és Ruzickova 
találatai, így az utolsó negyednek 
tizenhat pontos előnnyel futhatott 
neki a Sepsi-SIC (57:41).

Az utolsó tíz percben azonban 
a biztos vezetés birtokában ért-
hetetlenül kapkodni kezdtek a 
zöld-fehérek, a vendégeknek pe-
dig szinte minden összejött, és 
elkezdték a felzárkózást. Zoran 
Mikes hiába kért időt, tanítványait 

A HÁROMSZÉKI EGYÜTTES ELŐSZÖR JUTOTT A NŐI KOSÁRLABDA-EURÓPA KUPA NEGYEDDÖNTŐJÉBE

Sporttörténelmet írt a Sepsi-SIC

Öröm és megkönnyebbülés. Hosszabbításban tudta legyűrni baszk ellenfelét a Sepsi-SIC

 » „A lányok 
hatalmasat har-
coltak, remélem, 
hogy a csütör-
töki meccsig 
kipihenik magu-
kat. Már ezzel a 
továbbjutással 
történelmi ered-
ményt értünk el, 
de mi ezt tovább 
akarjuk folytat-
ni” – mondta a 
Sepsi-SIC-et edző 
Zoran Mikes.

nem tudta felrázni, előnyük tovább 
olvadt, majd a Gernika két perccel 
a mérkőzés vége előtt a vezetést is 
átvette (61:63). Innen pedig elkez-
dődött az idegek harca, a rendes já-
tékidő végén 67:67 volt az állás. Kö-
vetkezett az ötperces hosszabbítás, 
amely egy adok-kapokkal indult, a 
folytatásban viszont Pasic villant 
ismét, Ruzickova pedig biztos kéz-
zel értékesített két büntetőt. A ven-
dégek erejéből csak a felzárkózásra 
futotta, a végén Mandache állította 
be a 76:73-as végeredményt.

Győzelme révén a Sepsi-SIC fenn-
állása óta először jutott az Európa 
Kupa legjobb nyolc csapata közé. 
A székelyföldi együttesnek az elő-
döntőbe jutásért az olasz Reyer 
Venezia ellen kell győznie a ma 19 
órakor kezdődő negyeddöntőben, 
amelyet szintén a Sepsi Arénában 
rendeznek.

Annemarie Gödri-Părău szerint 
erős volt az ellenfelük, ez bizonyít-
ja, hogy tizenhét pontos hátrányból 
is képes volt felzárkózni. „Történel-
mi sikert értünk el, ott vagyunk az 
Európa Kupa legjobb nyolc csapata 
között. Nem lehettek szurkolók a 
lelátókon, de éreztük, hogy most 
is mellettünk vannak. Értük is har-
colni fogunk. Kemény ellenfél lesz 

a Venezia, de remélem, hogy meg 
tudjuk nyerni ezt a találkozót is” – 
mondta a lefújást követően.

Zoran Mikes vezetőedző főleg a 
mérkőzés első felében nyújtott tel-
jesítményre büszke. „Jó játék, nagy 
győzelem. Kezdetben jól játszot-
tunk, fi gyelmesek voltunk, tudtuk, 
mit akarunk elérni a pályán, így 
komoly előnyt tudtunk szerezni. 
Aztán elveszítettük a fókuszt, tá-
madásban pontatlanok lettünk, az 
ellenfél pedig visszajött a meccsbe, 
fordított, de szerencsére Mandache 
hárompontosával hosszabbításra 
mentettük a párharcot, ahol nyer-
ni tudtunk. Egyszerűen fantasz-
tikus, mit értünk el eddig ebben a 
szezonban. A lányok hatalmasat 
harcoltak, remélem, hogy a csütör-
töki meccsig kipihenik magukat. 
Már ezzel a továbbjutással törté-
nelmi eredményt értünk el, de mi 
ezt tovább akarjuk folytatni. A ke-
retét tekintve a Venezia az egyik fő 
esélyese az Európa Kupának, de a 
sportban bármi megtörténhet. Elle-
nük mi mindent kiadunk magunk-
ból, a szívünket is kitesszük majd a 
pályán” – összegzett a vezetőedző.

Az olasz Reyer Venezia 72:63-ra 
nyerte meg a lengyel Enea Gorzow 
elleni nyolcaddöntőjét.
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