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Nem jutott elődöntőbe 
a Sepsi-SIC
Elmaradt a meglepetés a végső 
győzelemre is esélyes olasz Reyer 
Venezia csapatával szemben, így 
a negyeddöntő jelentette a vég-
állomást a Sepsi-SIC számára a 
hazai rendezésű női kosárlabda 
Európa-kupában. A háromszékiek 
78:64-es vereséget szenvedtek a 
velenceiektől a negyeddöntőben. Az 
olasz Reyer Venezia mellett a francia 
Carolo Basket, a spanyol Valencia 
Basket Club és a Szekszárdi Atom-
erőmű KSC csapata jutott tovább a 
sorozat áprilisi elődöntőjébe.
 
Távolodik a felsőháztól 
a Petrolul
A feljutásra pályázó Petrolul 
Ploiești labdarúgócsapata 1-0-ra 
kikapott hazai pályán a Mioveni-től 
a másodosztályos bajnokság 20. 
fordulójában, ezért jelenleg nem 
szerepel felsőházi rájátszást jelentő 
helyen az összetettben. A hétvége 
legnagyobb győzelmét a Lénárdfal-
va jegyezte, amelyik 6-0-ra verte a 
Resicabányát. Ma Viitorul Pandu-
rii–FK Csíkszereda mérkőzés lesz 
19.30 órától, kedden pedig Craiovai 
U 1948–Konstancai Farul párosítás 
szerint játszanak 19.30-tól.
 
Az elődöntőben sem lesz söprés
Az utóbbi évek legkiegyensúlyo-
zottabb párharcai zajlanak a közös 
magyar–román jégkorongbajnok-
ság, az Erste Liga rájátszásában. 
Sem a negyeddöntőben nem volt, 
sem az elődöntőben nem lesz 
söprés, egyik párharc sem fejeződik 
be 4-0-s összesítéssel. Szombaton 
este a Csíkszeredai Sportklub hát-
rányból fordítva hosszabbítás után 
győzte le 3-2-re hazai pályán a Fe-
rencvárost, a Brassói Corona pedig 
6-4-re nyert Debrecenben. Három 
összecsapás után a Sportklub és a 
DEAC összesítésben 2-1-re vezetett, 
a negyedik találkozók lapzártánk 
után fejeződtek be. A párharcok 
kedden folytatódnak.
 
Bayern–PSG meccs 
a BL-negyeddöntőben
Kisorsolták a labdarúgó-Bajno-
kok Ligája negyeddöntőjének és 
elődöntőjének párosításait. Az 
egyik negyeddöntős párharcban 
megismétlődik a tavalyi döntő, a 
címvédő Bayern München és a Pa-
ris Saint-Germain újra megmérkő-
znek egymással. A másik slágerpá-
rosítás a Real Madrid és a Liverpool 
összecsapása lesz. A negyeddöntő 
párosítása: Bayern München–Paris 
Saint-Germain, Manchester City–
Borussia Dortmund, Porto–Chel-
sea, Real Madrid–Liverpool. Az 
elődöntőben: Bayern/PSG–Man-
chester City/Dortmund, Real Mad-
rid/Liverpool–Porto/Chelsea. A 
negyeddöntős párharcokat április 
6-án és 7-én, a visszavágókat április 
13-án és 14-én rendezik. 
 
Ajax–Roma negyeddöntő 
az Európa-ligában
Az Ajax az AS Romával csap össze 
a labdarúgó-Európa-liga negyed-
döntőjében. A negyeddöntő párosí-
tása: Granada–Manchester United, 
Arsenal–Slavia Prága, Ajax–AS 
Roma és Dinamo Zágráb–Villarreal. 
A negyeddöntő első mérkőzéseit 
április 8-án játsszák. 

A Liga 1-es labdarúgó-bajnok-
ság összetettjének második he-
lyén maradt a Kolozsvári CFR, 
miután kikapott a listavezető 
FCSB elleni rangadón. A cím-
védő fellegváriak az első félidő 
hajrájától emberhátrányban 
futballoztak.
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E gymás után négy mérkőzésen 
nem kapott gólt a Kolozsvári 
CFR élvonalbeli labdarúgócsa-

pata, de az FCSB elleni hétvégi 
rangadón hárommal is megszórták 
a kapuját a Liga 1-es bajnokság 28. 
fordulójában. Ez volt az alapsza-
kasz egyik slágermeccse, hiszen a 
szombat esti találkozóig a két rivális 
azonos pontszámmal, fej fej mellett 
állt az összetett élén. A bukaresti 
derbi viszont nem a címvédő fel-
legváriaknak kedvezett: ellenfelük 
már az első félidőben nagy nyo-
más alá helyezte a védelmüket, és 
miután Arlauskis kapust az első 
félidő hajrájában kiállították, a gó-
lok sem maradtak el. A végül 3-0-s 
FCSB-győzelemmel zárult meccs 
után a Szamos-partiakat edző Edi 
Iordănescu – aki eltiltása miatt 
csak a lelátóról nézhette a játékot 
– úgy vélekedett, hogy szellemileg 
nem voltak kellően erősek, a sok 
hiányzó miatt improvizálnia kellett 
a keret összeállításakor, ami féle-
lemmel töltötte el a csapatot. „Kul-
csemberek estek ki a csapatból. Na-

LIGA 1: AZ FCSB HÁROM GÓLLAL BIZONYULT JOBBNAK A KOLOZSVÁRI CÍMVÉDŐNÉL

Elbukta a rangadót a CFR

Felülkerekedtek. Háromgólos győzelmet ünnepelt az FCSB a CFR elleni rangadón

 » A végül 3-0-s 
FCSB győzelem-
mel zárult meccs 
után a Sza-
mos-partiakat 
edző Edi Iordă-
nescu – aki eltil-
tása miatt csak a 
lelátóról nézhet-
te a játékot – úgy 
vélekedett, hogy 
szellemileg nem 
voltak kellően 
erősek.

gyon bíztam Omraniban, aki egyre 
jobb formába került, de két nappal 
a meccs előtt az edzésen lesérült” – 
nyilatkozta a szakember, akinek a 
csapata 60 ponttal maradt az alap-
szakasz második helyén, miközben 
az FCSB 63 ponttal áll az élen.

A többi hétvégi mérkőzés során 
botlott a Botoșani – 1-1-es döntet-
lenre mérkőzött az Astra vendége-
ként –, a Dinamo – 1-0-ra kikapott 
a sereghajtó Iași gárdájától – és a 
Hermannstadt is. Utóbbi a Volun-
tari otthonában maradt alul 1-0-ra, 
amely következtében tegnap bejelen-
tették Liviu Ciobotariu edző menesz-
tését. Az Argeș FC–Clinceni 1-1-gyel, 
a Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan 
tegnapi csata pedig  szintén 1-1-gyel 
zárult. A Liga 1-es csapatok váloga-

tott tagjai a héten a világbajnoki se-
lejtezőkre készülnek, március 25-én 
ugyanis Macedóniával, 28-án Német-
országgal, majd 31-én Örményország-
gal csapnak össze. Az összetartás so-
rán nélkülözniük kell viszont Mirel 
Rădoi szövetségi kapitányt, akinek 
a Román Labdarúgó-szövetség teg-
napi közleménye alapján továbbra 
is pozitív a koronavírustesztje, ezért 
egyelőre a szakmai stáb többi tagjá-
nak koordinálása mellett dolgoznak 
a mogoșoiai központban.

Románia U21-es válogatottja eköz-
ben tegnap megérkezett Budapestre, 
ahol a korosztályos Európa-bajnok-
ság A csoportjában szerdán Hollan-
diával, szombaton Magyarországgal, 
majd jövő héten, március 30-án Né-
metországgal mérkőznek meg.
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Magyarország női kézilabda-válo-
gatottja kijutott az idei tokiói nyá-

ri olimpiára. A piros-fehér-zöld együt-
tes ugyan lapzártánk után – az oroszok 
ellen – fejezte be a győri kvalifi kációs 
tornát, de előtt már legyőzte Kazahsz-
tán és Szerbia legjobbjait is, ezért ez 
utóbbi két együttest szintén felülmúló 
Oroszország mellett már szombat este 
bebiztosította a kvótaszerzést. A kaza-
hokat 49-19-re, a szerbeket pedig 31-23-
ra múlták felül.

A piros-fehér-zöldeket edző Elek 
Gábor hangsúlyozta: óriási álmuk vált 
valóra a kvalifi kációval, és mindent 
megtettek ennek érdekében. „Ez nem 
csak 19 játékos és a szakmai stáb si-
kere, hanem az egész magyar kézilab-
dáé. Nagyon sok segítséget kaptunk, 

jó körülmények között készülhettünk, 
valamint köszönjük a magyar bajnok-
ság szervezőinek és a kluboknak, akik 
mindenben segítettek és támogattak 
minket. Természetesen, az egész szak-
mai csapat és a játékosok is fantaszti-
kusak voltak, pláne úgy, hogy csak az 
utolsó napokra tudtam csatlakozni” 
–mondta a szövetségi kapitány, aki 
koronavírus-fertőzése miatt kénytelen 
volt távol maradni a torna előtti edző-
tábortól.

A válogatott tagjai közül Bíró Blanka 
elérzékenyülten nyilatkozott a szerbek 
elleni mérkőzés után, de mint mond-
ta: megengedheti magának, hiszen az 
öltözőből úgy engedték ki őket, hogy 
„sírni csak a győztesnek szabad!”. 
„Sportolóként minden egyes nap arra 
készülünk, hogy az olimpián szerepel-
hessünk” – hangsúlyozta a siker je-

lentőségét. Büszkék is voltak rá, mert 
mint Kovacsics Anikó mondta: „egy 
álom vált valóra, minden magyar kézi-
labda-szerető számára. Az első perctől 
az utolsóig koncentráltan játszottunk, 
és akartunk. Mind a 16 játékos számít-
hatott a másikra.”

Ezalatt Romániának nem volt oka 
örömre, sorsa ugyanis csak lapzár-
tánk után dőlt el. A podgoricai kva-
lifi kációs torna nyitónapján ugyanis 
a házigazda Montenegró nagy megle-
petésre 28-23-ra legyőzte Norvégia leg-
jobbjait, de ezt a bravúrt szombaton 
nem sikerült elérnie a kék-sárga-piros 
együttesnek, amely egy kiváló első 
félidős teljesítmény ellenére 29-24-re 
kikapott az északiaktól. Emiatt az Ad-
rian Vasile edzette román együttesnek 
legalább ötgólos sikerre volt szüksé-
ge tegnap késő délután a házigazdák 
ellen, de ennek az összecsapásnak a 
sorsa befolyásolta a második kvóta-
szerzés sorsát is.

A spanyolországi selejtezőről lap-
zártánkig csak Svédországnak sike-
rült jegyet váltania az ötkarikás já-
tékokra. A kvalifi kációk előtt Japán 
házigazdaként, Hollandia világbaj-
nokként, Franciaország pedig Euró-
pa-bajnokként selejtező nélkül vehet 
részt a tokiói olimpián, de Brazília, 
Dél-Korea és Angola is szerepelői 
lesznek a tavalyról idénre halasztott 
csúcseseménynek.

Női kézilabda: Magyarország kijutott a tokiói olimpiára

 »  „Egy álom 
vált valóra, 
minden magyar 
kézilabda-szerető 
számára. Az első 
perctől az utolsóig 
koncentráltan 
játszottunk, és 
akartunk” – 
mondta Kovacsics 
Anikó.

Külföldi szurkolók nélkül rendezik a tokiói nyári olimpiát

A koronavírus-járvány miatt nem lehetnek külföldi szurkolók az idén nyárra halasztott tokiói 
olimpia és paralimpia versenyein – jelentette be a szervezőbizottság. Az MTI beszámolója 
alapján a döntést a koronavírus-járvány terjedése miatti félelemmel indokolták. Koike Juriko 
tokiói kormányzó úgy fogalmazott: a lépés sajnálatos, de elkerülhetetlen volt, miután a sikeres 
rendezés legfontosabb előfeltétele a sportolók és a japán lakosok egészségének megőrzése. 
A koronavírus-járvány miatt tavalyról idénre halasztott olimpiát a tervek szerint július 23-ától 
augusztus 8-áig rendezik meg, a paralimpia pedig augusztus 24. és szeptember 5. között lesz. A 

külföldi jegytulajdonosoknak visszatérítik a belépők árát, az olimpia esetében mintegy 600 ezer, 
a paralimpia kapcsán pedig körülbelül 30 ezer jegyről van szó.




