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Teljes a döntős mezőny
az asztalitenisz-Európa Kupában
Május 12. és 15. között Horvátország-
ban rendezik meg a férfi  asztalite-
niszcsapatok Európa Kupa-döntőjét, 
ahol Romániát a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK együttese képviseli. A 
mezőny a Pécs, a Top Spin Messina 
(olasz), a Libertas Marinkolor (hor-
vát), az Asisa Borges Vall (spanyol), 
a TTSC UMMC-ELEM (orosz), a 
Solex-Consult Wiener Neustadt 
(osztrák), a Vydrany (szlovák), illet-
ve a Bajnokok Ligája csoportköréből 
kiesett Mühlhausen 1951 (német), 
az Ostrava (cseh), a Pontoise Cergy 
(francia), a Traverzo (holland), a 
Walter Wels (osztrák) és a Leka Enea 
(spanyol) csapataival teljes.
 
Kezdődik a felsőházi rájátszás
a Liga 2-ben
A ma este 19.30-ra kiírt Mioveni–Cra-
iovai U 1948 találkozóval elkezdődik 
a másodosztályos labdarúgó-bajnok-
ság felsőházi rájátszása. Az együt-
tesek magukkal hozták az alapsza-
kaszban szerzett pontjaikat, így a 
Craiova 35, a Mioveni 33 pontnál tart.

Megtorpantak a törökök a világbajnoki csoportselejtezőben

Lettországnak sikerült először megfékeznie Törökország legjobbjait a 2022-es labdarúgó-világ-
bajnokság európai csoportselejtezőiben, amikor is a harmadik fordulóban 3-3-as döntetlennel 
rabolt pontot a listavezetőtől. Ezalatt a Gibraltár–Hollandia mérkőzés 0-7-re, a Montenegró–
Norvégia találkozó pedig 0-1-gyel zárult, ezért a G hatos összetettjében Törökország (3 mérkő-
zés/7 pont), Hollandia (3/6), Montenegró (3/6), Norvégia (3/6), Lettország (3/1) és Gibraltár 
(3/0) a sorrend. Kisebb meglepetésre kikapott Oroszország is 2-1-re a szlovákoktól, és mivel 
a Ciprus–Szlovénia meccs 1-0-ra, a Horvátország–Málta találkozó pedig 3-0-ra végződött, a 
H csoportban Horvátország (6), Oroszország (6), Szlovákia (5), Ciprus (4), Szlovénia (3) és 
Málta (1) sorrendből várják a szeptemberi folytatást. A keddi játéknap egyéb meglepetést nem 
tartogatott, az A csoportban így Portugália 3-1-re nyert Luxemburg vendégeként, Szerbia pedig 
2-1-gyel rabolt pontokat Azerbajdzsánból, ezért három forduló után Portugália (3 mérkőzés/7 
pont), Szerbia (3/7), Luxemburg (2/3), Írország (2/0), Azerbajdzsán (2/0) a sorrend az ötösben. 
Az E csoportban Belgium (3/7), Csehország (3/4), Wales (2/3), Fehéroroszország (2/3), Észtor-
szág (2/0) sorrendből várják a folytatást a kedd este jegyzett Belgium–Fehéroroszország 8-0-s 
és a Wales–Csehország 1-0-s eredmények után. A tegnapi selejtezők lapzártánk után zárultak.

Veretlenül, az első két helye-
zettel azonos pontszámmal 
zárta Románia U21-es labda-
rúgó-válogatottja az ifj úsági 
Európa-bajnokság csoportkö-
rét, de gyengébb gólaránya 
miatt nem jutott tovább a torna 
kieséses szakaszába.
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N em kapott ki Románia U21-es 
labdarúgó-válogatottja Né-
metország ifj úsági csapatá-

tól, de a gól nélküli döntetlen nem 
volt elég ahhoz, hogy továbbjus-
son a magyar–szlovén rendezésű 
korosztályos Európa-bajnokság 
cso portköréből. Veretlenül, de 
gyengébb gólaránya miatt csak har-
madik lett az A csoportban, ahon-
nan a németek mellett a magyar-
országiakat kedden 6-1-re legyőző 
hollandok jutottak a nyári kieséses 
szakaszra. Adrian Mutu, a kék-sár-
ga-piros együttes szövetségi kapitá-
nya szerint nem tekinthetnek teljes 

GYENGÉBB GÓLKÜLÖNBSÉGE MIATT MARADT LE AZ IFJÚSÁGI KONTINENSVIADAL KIESÉSES SZAKASZÁRÓL A FUTBALLVÁLOGATOTT

Veretlenül búcsúzott Románia az Eb-től

Gáncs. Hiába szerzett pontot Románia a németekkel szemben, az Eb-n nem jutott tovább

kudarcként a történtekre, hiszen a 
hollandokkal és a németekkel azo-
nos pontszámmal zártak, veretlenül. 
„Nem tudom, hogyan kezeljem. Egy-

felől nagyon csalódottak vagyunk, 
amiért bár nem kaptunk ki, mégsem 
jutottunk tovább a negyeddöntőbe. 
Másfelől viszont elégedettek is va-
gyunk, mert a torna előtt kevesen 
adtak volna nekünk öt pontot ebben 
a négyesben” – mondta. Hozzátette: 
tanítványai a maximumot nyújtot-
tak, aminek edzőként csakis örülni 
tud. Úgy látta, hogy a pályán valódi 
csapatként viselkedtek, márpedig az 
eredmény mellett az U21-es gárdának 
az is célja, hogy felkészítse a fi atalo-
kat a nagy csapatra, hogy megszokják 
az iramot és a tétet. „Úgy gondolom, 
hogy a fi úk dicséretet érdemelnek a 
hozzáállásukért” – szögezte le Mutu.
Ismeretes, hogy torna magyarországi 
A csoportjában Románia előbb 1-1-
es döntetlent játszott Hollandiával, 
majd 2-1-re legyőzte a piros-fehér-zöl-
deket. A házigazdákat a németek is 
felülmúlták, de 3-0-ra, a hollandok-

kal viszont csak döntetlenre jutottak. 
Hollandia a magyarok elleni 6-1-es 
győzelme révén nyerte meg a csopor-
tot, 5 ponttal és 8-3-as gólaránnyal. A 
németek 5 ponttal és 4-1-es gólarány-
nyal lettek a másodikak, miközben 
Románia 5 pontjával 3-2-es gólarány 
társult. Magyarország 0 ponttal zárta 
a torna csoportkörét.
A piros-fehér-zöldeket edző Gera Zol-
tán a kedd esti eredményt követően 
elismerte, hogy számítottak arra, 
hogy hollandok hajtani fognak elle-
nük, mert fontos számukra a nagy 
arányú siker. „Jobb és tapasztaltabb 
volt az ellenfél, ami persze lehet csak 
egy kifogás, de egy erősebb csapat-
tól kapott ki a mi fi atal együttesünk. 
Három-négy gól után bizonytalanok 
voltunk, menjünk-e előre, vagy sem, 
ilyenkor nagyon nehéz helyzetbe ke-
rülnek a labdarúgók. A válogatottunk 
fejlődött, és bizonyította, hogy van 
tartása. Nem szabad most ezeket a 
fi úkat lehúzni e miatt az eredmény 
miatt, rájuk fog épülni a következő 
U21-es keret” – idézte a szövetségi ka-
pitányt a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség hivatalos honlapja
A B csoportból Spanyolország, és 
Olaszország jutott kedd este tovább, 
a C és D négyesek utolsó fordulóját 
lapzártánk után rendezték. A korona-
vírus-járvány miatt a tornát két sza-
kaszra bontották, a kieséses szakaszt 
majd csak május 31. – június 6-án 
rendezik. A negyeddöntőben az A 
csoport győztese, azaz Hollandia a C 
csoport második helyezettjével, az A 
csoport második helyezettje, azaz Né-
metország pedig a C csoport győztesé-
vel találkozik. Ugyanígy a B csoportot 
megnyerő spanyolok a D csoport má-
sodik helyezettjével találkoznak, míg 
utóbbi kvartett nyertese az olaszok el-
len lép pályára. Az elődöntők június 
harmadikán lesznek, a döntőt pedig 
június hatodikán rendezik.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
FR

F

 » H. B. O.

A Brassói Corona jégkorong-egyesü-
lete több pontban is vétett az Erste 

Liga versenyszabályzata ellen, amiért 
a Magyar Jégkorong-szövetség fegyel-
mi bizottsága pénzbüntetést rótt ki az 
alapszakaszgyőztes és jelenleg döntőt 
játszó barcasági együttesre.

A Cenk alatti „Farkasok” kedden 
este 3-0-ra kikaptak hazai jégen a 
Csíkszeredai Sportklubtól az egyik fél 
negyedik győzelméig tartó fi nálé első 
mérkőzésén, majd tegnap reggel en-
nél is rosszabb hírt kaptak az MJSZ-től, 
amely összesen 7500 eurós pénzbírság 
befi zetésére kötelezi az erdélyi jég-
korongklubot. Az MJSZ ugyanakkor 
négy mérkőzésre megvonta a Corona 
mérkőzésrendezési jogát a hazai ta-
lálkozóknak otthont adó létesítmény-
ben. Utóbbi büntetést azonban 2021. 
december 31-éig próbaidőre felfüg-
gesztette a magyar szövetség. Az MJSZ 
honlapján megtalálható határozatban 
négyoldalas indoklás olvasható.

Az első pontban a brassóiak azzal 
vétettek a liga szabályzata ellen, hogy 

a DEAC elleni elődöntő során honlap-
jukon és közösségi oldalukon a játék-
vezetők tisztességét megkérdőjelező 
cikkeket és bejegyzéseket tettek közzé. 
Ezekben sportszerűtlen módon bírál-
ták a bírók tevékenységét, és negatív 
fényben tüntették fel az Erste Ligát, 
illetve az MJSZ-t. Mivel a bajnokságban 
részt vevő csapatok képviselői semmi-
lyen nyilvános fórumon nem tehetnek 
közzé a liga érdekeit sértő nyilatkoza-
tot, a fegyelmi bizottság 3000 euróra 
büntette a klubot. További 1500 eurót 
kell fi zetnie a Brassói Coronának, ami-
ért Emilian Cernica szakosztályelnök 
a DEAC elleni, március 17-ei elődön-
tős mérkőzésen a pálya mellett állva 
több alkalommal nagy erővel ütlegelte 
a plexit, megzavarva ezzel a játékve-
zetők munkáját, valamint a mérkő-
zés rendes lebonyolítását. A rendező 
klub biztonsági emberei semmit nem 
tettek a rendzavarás megfékezése ér-
dekében, holott a mérkőzést szervező 
klub kötelessége biztosítani a pálya 
hivatalos helyeinek biztonságát, illet-
ve a játék zavartalanságát. A büntetés 
harmadik, 3000 eurós tétele szintén a 

klubvezetőhöz köthető. A játékvezetői 
ellenőr jelentése alapján az említett ta-
lálkozón Emilian Cernica pálya mellett 
tanúsított magatartása alkalmas volt 
arra, hogy a mérkőzés hivatalos sze-
mélyeiben félelmet keltsen. Utóbbiak 
végig fenyegetve érezték magukat a 
találkozó folyamán, miközben a sza-
bályzat szerint a brassói klubnak min-
dent meg kellett volna tennie annak 
érdekében, hogy a mérkőzést bizton-
ságosan rendezze meg.

A pénzbüntetést a határozat meg-
hozatalát követő 15 napon belül kell 
befi zetni az MJSZ-nek, amennyiben ez 
nem történik meg időben, késedelmi 
pótlékot számolnak fel. A Brassói Co-
rona fellebbezhet a fegyelmi bizottság 
határozata ellen, de ha marad a bün-
tetés és ezt nem fi zeti ki a klub, akár a 
jelenlegi bajnokságból is kizárhatják 
csapatukat, és a következő szezonra 
szóló benevezésüket is visszautasít-
hatja az MJSZ. A Brassó lapzártánk 
után játszotta második mérkőzését a 
Sportklub elleni döntőben. A harma-
dik és a negyedik összecsapás szomba-
ton és vasárnap lesz Csíkszeredában.

Erste Liga: megbírságolták a brassóiakat

 » Az MJSZ 
összesen 7500 
eurós pénzbírság 
befi zetésére kö-
telezi az erdélyi 
jégkorongklubot.




