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Megfertőződött Danyil Medvegyev
Pozitív lett a koronavírustesztje 
Danyil Medvegyevnek, így nem 
indulhat a 2,1 millió dollár összdíja-
zású monte-carlói férfi  tenisztornán. 
A világranglista második helyén 
álló orosz játékost elkülönítették, és 
megfi gyelés alatt tartják. A 25 éves 
teniszező két évvel ezelőtt az elő-
döntőig menetelt Monte-Carlóban. 
 
Zárul a BL-negyeddöntő
Két visszavágóval, a Borussia 
Dortmund–Manchester City (az első 
meccsen 1-2) és a Liverpool–Real 
Madrid (1-3) mérkőzésekkel zárul 
ma este a labdarúgó-Bajnokok Ligá-
ja negyeddöntője. A Chelsea–Porto 
és a Paris Saint-Germain–Bayern 
München visszavágókat lapzártánk 
után rendezték. Csütörtökön az 
Európa Liga-negyeddöntők vissza-
vágóiban lépnek pályára Manches-
ter United–Granada (2-0), Slavia 
Prága–Arsenal (1-1), AS Roma–Ajax 
(2-1) és Villarreal–Dinamo Zágráb 
(1-0) párosítás szerint.

KÜLÖNFÉLE

Vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést 
Lindab lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogos munkák elkészítését valamint 
belsőépítészeti munkálatokat előnyös árakon. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

A LIGA 1 ALAPSZAKASZÁNAK
VÉGEREDMÉNYE

  1. FCSB30205557-2265
  2. CFR30197442-1564
  3. Craiova301610433-1458
  4. Sepsi OSK301015543-3145
  5. Clinceni301014630-2644
  6. Botoșani301191039-3642
  7. Argeș3010101033-4140
  8. Chindia301091124-2639
  9. Astra309111038-3938
10. UTA309101126-3637
11. Medgyes30961533-4133
12. Voluntari30881432-4032
13. Viitorul306131136-3731
14. Dinamo30761726-4127
15. Hermannstadt305111428-4026
16. Iași30741929-6425

 » V. NY. R.

K ikapott a Hermannstadt a Iași ven-
dégeként 1-0-ra a hazai élvonalbe-

li labdarúgó-bajnokság alapszakaszá-
nak utolsó, 30. fordulójában, és így 
bár változatlanul a moldvai gárda lép 
tovább sereghajtóként az alsóházi rá-
játszására, a playouttáblázatban már 
holtversenyben áll a szebeniekkel. A 
Medgyes a Viitorul otthonából rabolt 
három pontot 2-0-s győzelemmel, 
amivel meg is előzte a konstancaiakat 
a tabellán.

Ahogyan a felsőházban, úgy az 
alsóházban is eddigi pontjaik felét 
viszik magukkal a csapatok, így az Ar-
geș FC és a Chindia Târgoviște 20, az 
Astra Giurgiu és az UTA 19, a Medgyes 
17, a Viitorul és a Voluntari 16, a Di-
namo 14, a Hermannstadt és a Iași 
13 pedig pontról kezdi a playoutot, 
amelynek végén az utolsó két helye-
zett automatikusan kiesik az élvonal-
ból, a 7–8. helyezettek pedig osztályo-
zóra kényszerülnek. A szezon végén 
az alsóház első két helyezettje előbb 
egymással mérkőzik meg, majd a csa-
ta győztese egy felsőházbeli gárdával 
játszik a nemzetközi szereplésért. Az 
újonnan létrehozott Konferencia Liga 
lesz a tét, az újonc pitești-i gárda pe-
dig már be is jelentette, hogy folytatná 

meglepetéssorozatát, és megpályázza 
az európai klubtornán való indulás 
lehetőségét.

Az alapszakasz végeredménye alap-
ján különben a Clinceni is kisebb 
meglepetést okozott azáltal, hogy be-
jutott a felsőházba, bár tény, hogy az 
Ilfov megyei együttes már a téli szü-
netet is előkelő helyen zárta a legjobb 
hat között, és így a folytatásra már az 
esélyesek közé sorolták. Nem találja 
eközben a győzelem felé vezető utat 
a Viitorul, az egykori bajnokcsapat 
Gheorghe Hagi edző irányítása nélkül 
az idei szezonban már nem jelentett 
veszélyt az élmezőnyre nézve, aho-
gyan a Dinamo, vagy a Hermannstadt 
esetében, úgy a konstancaiak részéről 
is elmaradt a konstans pontgyűjtés. 
Az összetett jelenlegi állása esetén 
így ők, valamint a sereghajtó Iași 
vannak a legkedvezőtlenebb helyzet-
ben a bennmaradásért folytatott ver-
senyben, miközben például az újonc 
UTA vagy az elmúlt szezon végén a 
kieséstől megmenekült Chindia „ké-
nyelmes” előnyből várják a playout 
rajtját.

Pihenőre viszont nem marad idő, 
mert a lapzártánk után és ma rende-
zendő Román Kupa-elődöntők, vala-
mint a csütörtöki Szuperkupa-döntő 
után már a Liga 1-rájátszás első for-

dulójában lépnek pályára hétvégén. 
Az alsóházban UTA–Viitorul (17.30) 
és Astra–Dinamo (20.30) párosítás 
szerint játszanak pénteken, majd 
szombaton Chindia–Hermannstadt 
(15) és Medgyes–Voluntari (17.30), 
vasárnap pedig Argeș FC–Iași (13.30) 
találkozók lesznek. Arról már beszá-
moltunk, hogy a playoff  első körében 
Craiova–Sepsi OSK (szombat, 20.30), 
CFR–Clinceni (vasárnap, 18.30) és 
FCSB–Botoșani (vasárnap, 21) párosí-
tás szerint játszanak hétvégén.

Lezárult a Liga 1-es bajnokság alapszakasza
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A több poszton is bevethető 
Farkas Tamás üres kapus gól-
jával ért véget a jégkorong-Er-
ste Liga 2020–2021-es idénye. 
A Csíkszeredai Sportklub 
gyergyószentmiklósi születésű 
játékosa úgy érzi, elsősorban 
mentálisan tudták felülmúlni 
a rivális Brassói Coronát.

 » ORBÁN ZSOLT 

– Amikor félpályáról ellőtted az üres 
kapura, érezted, hogy bemegy?
– Az utolsó cseréken már azt 
éreztük, hogy a Brassó már nem 

BESZÉLGETÉS FARKAS TAMÁSSAL, AZ ERSTE LIGA-GYŐZTES CSÍKSZEREDAI SPORTKLUB JÉGKORONGOZÓJÁVAL

A dzsóker, az aranygól és a zongoracipelés

Hab a tortán. Farkas Tamás (jobbra) gólja zárta le az Erste Liga idei döntőjét

 » „A szerencse 
is mellettünk 
volt, igaz, ezért 
nagyon kemé-
nyen meg kellett 
dolgoznunk. Úgy 
érzem, elsősor-
ban mentálisan 
tudtuk őket 
legyőzni” – véle-
kedett a Brassói 
Corona elleni 
döntőről Farkas 
Tamás.

tud nagy nyomást gyakorolni ránk. 
Megszereztük a korongot, Taratu-
hintól kaptam egy jó passzt, a pad-
ról mindenki üvöltött. Felnéztem, 
láttam az üres kaput, és csak az 
járt a fejemben, hogy valahogy ér-
jek túl a piros vonalon. Ha nem is 
találok kaput, ne legyen tilos, hogy 
a mi harmadunkban „bulizzanak”. 
Emlékszem a pillanatra, amikor el-
lőttem, onnantól jött az adrenalin. 
Bement, végre eldőlt, és lezártuk a 
bajnokságot. A teljes playoff  alatt 
úgy éreztem, hogy jól ment a játék. 
Egyre inkább kezdtem a csapat hú-
zójátékosai közé kerülni. Ez volt a 
hab a tortán, hogy én szereztem a 
mindent eldöntő utolsó gólt.

– Hátvéd- vagy csatárposzton érzed 
magad otthon igazán?
– Nincs egyértelmű posztom a csapat-
ban, de ez jellemző volt a teljes eddigi 
karrieremre. Általában hátvédként 
kezdtem, aztán ha elfogytak a csa-
tárok, előretettek az edzők, majd ha 
volt újabb üresedés, visszakerültem 
hátra. Igyekszem megállni a helyem 
mindkét poszton, ez többé-kevésbé 
sikerül is. Úgymond egy jolly joker va-
gyok, de ehhez hozzászoktam az évek 
során, tudom kezelni, át tudom állíta-
ni az agyamat, akár ha meccs közben 
is adódik ilyen szituáció.
 
– Hogyan látod, mivel sikerült meglep-
ni a Brassót a döntőben?
– Nagyon magabiztosan meneteltek 
az alapszakaszban, meg is nyerték 
azt, de a Vasas elleni negyeddön-
tőjük szorosan alakult, ott már lát-
szódott, hogy meg lehet fogni őket. 
Mindegyik csapatnak más a stílusa, 
nekünk például érzésem szerint a 
Debrecen ellen nehezebb lett volna 
a döntőben, mivel nem talál ellenük 
a játékunk. Brassó ellen jól kijött a 
lépés, de rengeteg hullámvölgy volt 
a széria alatt. Hála istennek, ne-
künk a kapuvasról is jó irányba pat-
tantak a korongok. A kapusaink jól 
védtek, de a szerencse is mellettünk 
volt, igaz, ezért nagyon keményen 
meg kellett dolgoznunk. Úgy érzem, 
elsősorban mentálisan tudtuk őket 
legyőzni.
 
– A teljes Erste Liga-szezonotokat ho-
gyan tudnád összefoglalni röviden?
– Ugye a járvány miatt két hónapig 
nem játszottunk meccseket, de a sze-
zon első részében is alig volt egy-egy 

találkozónk. A Román Kupa után jött 
egy többhetes magyarországi túra. 
Utazás, mérkőzés, utazás, mérkőzés, 
jóformán edzeni sem tudtunk. Hogy 
ebben a ritmusban végigcsináltuk, 
és bírtuk végig, ez óriási akaraterőről 
tanúskodik. Ha nem is ment a játék, 
erőltettük, próbáltuk, s mindig sike-
rült hozni egy kis pluszt.
 
– Szerinted kik voltak a siker legfőbb 
letéteményesei a csapatból?
– Ez elsősorban csapatmunka volt, 
amiből mindenki kivette a részét. Ha 
csak a kapusposztot nézem, minden-
ki a legjobbját nyújtotta, amikor szük-
ség volt rá. A három kapus nagyon 
fontos pillére volt a csapatnak. A lé-
giósok közül Jack Combs rekordszá-
mú gólt szerzett a rájátszásban, elöl 
egyértelműen ő hozta azokat a cse-
leket és gólokat, ami nagy lendületet 
adott a csapatnak. Hátul megvolt a 
biztonság, a többit megoldottuk, so-
kan cipeltük a zongorát. Nagyon sok 
társamat tudnám még kiemelni.
 
– A szezon még nem ért véget számo-
tokra, hátravan a román bajnokság 
befejezése. Hogyan látod az erőviszo-
nyokat?
– Megmutattuk, hogy Brassót meg 
tudjuk verni, most kell pár nap, amíg 
visszaáll a fókusz. A román bajnok-
ságot is meg szeretnénk nyerni, de 
négy, nagyjából egyforma csapat van 
a mezőnyben. Galac és Gyergyó rá-
adásul már jó ideje készül, kipihenték 
magukat. A csapatunkban megvan a 
kellő tapasztalat, lendületből jövünk, 
nekik viszont fel kell venni a meccs-
ritmust. Persze fordítva is elsülhet, ez 
még a jövő zenéje.
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