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HAZAI JÉGEN LEHET BAJNOK A CSÍKSZEREDAI SPORTKLUB A BRASSÓI CORONA ELLENI DÖNTŐBEN

Gyorstesztre válthat a sportélet
Hivatalosan is használhatóvá váltak a koronavírus kimutatására alkalmas gyorstesztek a sportolók körében, miután Novák Eduárd Károly
sportminiszter és Vlad Voiculescu
egészségügyi tárcavezető aláírták
az erre vonatkozó közös rendeletet.
Ismeretes, hogy az elmúlt egy év
során a sportolók csak rendszeres
tesztelés mellett versenyezhettek,
a PCR-tesztek viszont megterhelték
a klubok költségvetését és többek
számára – elsősorban az amatőr
és ifjúsági csapatok számára – el
is lehetetlenítette a versenyzést.
A gyorsztesztek eredményeit pár
hónapja ismerték el Romániában,
Novák már akkor jelezte, hogy ezt
a sportolók is használhatják majd,
hogy megkönnyítsék a sportegyesületek tevékenységét.

Karnyújtásnyira az Erste Liga-serleg
Egyetlen győzelem választja el
a Csíkszeredai Sportklubot a
jégkorong-Erste Liga-serlegétől, de ha a Brassói Coronának
sikerül ma nyernie idegenben,
akkor a Cenk alatti városba
„költözteti” a finálé mindent
eldöntő utolsó összecsapását.
» ORBÁN ZSOLT

Eldönthetik. A kék-fehérek harmadik Erste Liga-serlegükért korcsolyáznak ki a pályára

»

Hazai siker
esetén a Csíkszeredai Sportklub
harmadik alkalommal szerezne
aranyérmet az Erste-, illetve Mol
Ligában, amivel
megelőzné a
szintén kétszeres
bajnok Dunaújvárosi Acélbikákat, és beérné
a 2014–2017
között triplázó
DVTK Jegesmedvéket.

családi okok miatt hiányzott. Morgan
szerint nyerő húzásnak bizonyult,
hogy Adorján beállásával a mezőnyben plusz egy légióst használhatott.
Az észak-amerikai szakember örült,
hogy a gyenge kezdés ellenére is sikerült fordítaniuk, és hogy megállították a nagy támadóerővel rendelkező
ellenfelet. „Most kicsit kiélvezzük a
győzelmet, majd csütörtökön újból
találkozunk” – nyilatkozta Morgan.
A ma esti mérkőzést az M4 Sport is
élőben közvetíti a Vákár Lajos Műjégpályáról. Hazai siker esetén a Csíkszeredai Sportklub a 2010–2011-es
diadal, illetve a Ferencvárossal megosztott tavalyi bajnoki cím után harmadik alkalommal szerezne aranyérmet az Erste, illetve Mol Ligában,
amivel megelőzné a szintén kétszeres
bajnok Dunaújvárosi Acélbikákat, és
beérné a 2014–2017 között triplázó

DVTK Jegesmedvéket. Amennyiben
Csíkszeredában mégsem lesz bajnokavatás, a döntő hetedik mérkőzését
Brassóban rendezik szombaton este.
A magyar bázisú nemzetközi liga
2008 óta íródó történetében, mint ismeretes, csak harmadik alkalommal
fordul elő, hogy a döntőben egyetlen
magyarországi együttes sem szerepel. Hét éve a brassóiak az Érsekújvár gárdájával játszottak a trófeáért,
akkor a felvidékiek bizonyultak jobbnak, míg a másik nem magyarországi
döntőt a HC Csíkszereda és a Sportklub Csíkszereda játszotta az első
kiírás során, amikor is az időközben
megszűnt Hockey Klub játékosai
emelhették magasba a serleget. A
Brassó számára ez a második finálé
a határon átívelő bajnokságban, miközben a Sportklub az ötödik fináléját játssza.

Megsürgetné a VAR-képzést a labdarúgóliga
» V. NY. R.
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Hivatásos Labdarúgóliga (LPF)
elnöke, Gino Iorgulescu és a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) elnöke, Răzvan Burleanu közötti egyeztetések alapján április 30-ig aláírják a
megállapodást a videóbíró-rendszer
(VAR) bevezetésére vonatkozóan –
jelentette be tegnap Justin Ștefan.

»

„Szerintem
ezeket a képzéseket fel lehetne osztani pár
hétvégére, és
akkor gyorsabban haladnánk”
– mondta Justin
Ștefan, az LPF
főtitkára.

Az LPF főtitkára hozzátetette, hogy
szervezetük projektmenedzsere, Marius Avram csütörtökön találkozik
Alexandru Dea conuval, a játékvezetői testület alelnökével, hogy összeállítsák a csapatot a feladat kivitelezéséhez. „Még nem vagyunk kibékülve
azzal, hogy tíz hónapig tartson a
projekt, mert az alapján, amit az FRF
mondott, játékvezetőnként 190 órá-

Liga 2: a playoﬀösszetett élére ugrott a Rapid
Csak az alapszakasz utolsó fordulójában biztosította be felsőházi szereplését a Rapid labdarúgócsapata a Liga 2-es bajnokságban, a playoﬀ első körében aratott győzelmével viszont egyből az
összetett élére ugrott. A feljutásra pályázó bukaresti „vasutasok” – akikhez a hétvégén visszatért
klubvezetőként Daniel Niculae – az FK Csíkszeredát múlták felül kedd este idegenben 1-0-ra, ezért
36 ponttal állnak a tabella első helyén. Mivel a felsőház másik két összecsapása gól nélküli döntetlennel zárult, így egy forduló után Craiovai U 1948 (36), Călărași (35), Mioveni (34), Temesvári ASU
Poli (33) és FK Csíkszereda (32) a sorrend a 2–6. helyeken. A második fordulóban a Rapid vasárnap
19 órakor fogadja a Călărași gárdáját, előtte való nap Mioveni–FK (11.30 ) és Craiova–ASU Poli (14)
párosítás szerint játszanak. Ismeretes, hogy a szezon végén az első két helyen végző csapat automatikusan feljut a Liga 1-be, míg a harmadik és a negyedik helyezettek osztályozón kapnak egy második
esélyt az előrelépésre. Az élvonalban, mint ismeretes, 16 csapat szerepelhet, és bár Justin Ștefan, a
Hivatásos Labdarúgóliga főtitkára tegnap elismerte, hogy szeretné a Liga 1-et újra tizennyolc csapatosra bővíteni, annak esélyét csak pár idény múlva tartja elképzelhetőnek.

nyi képzés szükséges, ami nem 10
hónap. Szerintem ezeket a képzéseket fel lehetne osztani pár hétvégére,
és akkor gyorsabban haladnánk. Úgy
tudom, hogy Kovács István és Ovidiu
Hațegan isztambuli képzése nagyjából két hetet tartott, de persze intenzív képzés volt, amely során mind a
190 órát megtartották” – mondta az
LPF illetékese.
Ismeretes, hogy a VAR bevezetése Romániában már régóta húzódik, az FRF és az LPF közötti viták
eddig rendre „halasztásra ítélték”.
Noha szerették volna már az idei
szezonban tesztelni a rendszert a
Liga 1-ben, a felek közötti tárgyalások sokáig szüneteltek, miután
a szövetség elégedetlen volt azzal,
hogy egymaga finanszírozza a bírók
képzésével járó félmillió eurós összeget. Burleanu ugyanakkor nemrég
jelezte: megegyeztek a ligával arról,
hogy a költségeket elfelezik egymás
között, de mivel a képzés nyolc hónapot tart, leghamarabb csak 2022-ben
alkalmazhatják a rendszert a hazai
mérkőzéseken.
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Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapata 4-2-re legyőzte kedd este idegenben
a Brassói Coronát, ezért egyetlen
győzelemre került a bajnoki címtől.
Az egyik fél negyedik sikeréig tartó döntő 3-2-es összesített állásról
folytatódik ma 21 órától a hargitai
kék-fehérek pályáján, és eldöntheti
a serleg sorsát.
A Jason Morgan és Hozó Levente
edzette Sportklubnak a kedd esti,
brassói találkozón sikerült hátrányból fordítania az összetettbeli
előnyhöz, a rájátszás során ugyanakkor a barcaságiak már többször talpra álltak. Edzőjük, Dave
MacQueen rá is mutatott arra, hogy
ebben a szezonban semmit sem sikerült könnyedén megoldaniuk, és
ez a döntőre is igaz. Meglátása szerint kedd este a Sportklub játszotta
azt, amit az övéinek kellett volna,
ugyanakkor hozzátette azt is, hogy
egy-egy helyzetben okosabb megoldásokat várna el saját tanítványaitól. Jason Morgan, a Sportklub mestere eközben elégedetten értékelt
a döntő ötödik találkozója után,
külön kiemelte Adorján Örs teljesítményét. A fiatal csíki kapus ugyanis
36 lövésből 34-et védett, így kiváló
mutatóval, 94,44 százalékos hatékonysággal helyettesítette a fehérorosz Makszim Szamankovot, aki
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Elhalasztották a tisztújítást
a kosárlabda-szövetségnél
Április 15. helyett egy hónappal
később, május 14-én rendezik csak
meg a Román Kosárlabda-szövetség tisztújító közgyűlését. A halasztást a koronavírus-járvánnyal indokolták. Az elnöki tisztségért öten
maradtak versenyben, Svetlana
Simion visszalépet Carmen Tocală
javára. A regnáló elnök, Horia Păun
nem pályázik újabb mandátumra.
Tocală mellett Cătălin Burlacu,
Ștefan Săndulache, Virgil Stănescu
és Adrian Voinescu száll versenybe
a vezetői tisztségért.
Simona Halep elfogadta
Niculescu meghívását
Simona Halep, Patricia Țig,
Irina Bara és Mihaela Buzărnescu
alkotják Románia női tenisz-válogatottját az Olaszország elleni
Fed-kupa-mérkőzésekre. A világcsoportban való bennmaradásért
április 16–17-én, Kolozsváron
rendezendő összecapások során az
újdonsült kapitány, Monica Niculescu is pályára léphet. Ismeretes,
hogy a válogatott irányítását pár
hete bízták a jelenleg is aktív sportolóra. Kerethirdetése meglepetést
okozott, kihagyta ugyanis Jaqeline
Cristiant, Irina Begut és Raluca
Olarut, bár mindhárman jobban
rangsoroltak, mint Bara vagy
Buzănescu. A Fed-kupa-csapatból
korábban visszavonult Sorana Cîrstea sem tér vissza, de ezúttal Ana
Bogdan is hiányozni fog. Az olasz
csapat ugyanakkor nem számíthat
a koronavíussal-fertőződött Camila
Giorgira, így Martina Trevisan,
Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone és
Bianca Turati léphetnek pályára
Románia ellen.
Előnyben a Real Madrid
és Manchester City
A Real Madrid 3-1-re legyőzte hazai
pályán a Liverpoolt, a Manchester City pedig a vendég Borussia
Dortmundot múlta felül 2-1-re a
labdarúgó-Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A tegnapi találkozókat
lapzártánk után rendezték. A viszszavágók április 13–14-én lesznek.
Ma az Európa Liga negyeddöntőjében rendezik az első mérkőzéseket,
Dinamo Zágráb–Villarreal, Ajax–
AS Roma, Arsenal–Slavia Prága
és Granada–Manchester United
párosítás szerint.

