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Galacra várják a Brassói Coronát
Bravúrnak számító eredményt 
ért el kedden este a Csíkszere-
dai Sportklub Galacon. A több 
alapjátékos nélkül felálló csíkiak 
a rendes játékidőben döntet-
lenre mentették a találkozót, a 
ráadásban azonban a házigazdák 
belőtték a győztes találatot – 
hosszabbítás után 3-2-re nyertek. 
Papírforma eredmény született 
Csíkkarcfalván a Sapientia–Coro-
na mérkőzésen, ahol a vendégek 
8-2-re nyertek. Szombaton és 
vasárnap Csíkszeredai Sport-
klub–Bukaresti Steaua és Galaci 
CSM–Brassói Corona találkozók-
kal folytatódik a hazai pontvadá-
szat alapszakasza.
 
Továbbra sem támogatja
az olimpiát a japán társadalom
A legfrissebb japán közvéle-
mény-kutatások szerint az ázsiai 
szigetországban a lakosok 70 szá-
zaléka azt szeretné, ha törölnék, 
vagy újra elhalasztanák a július 
23-án kezdődő nyári olimpiát a 
koronavírus-járvány miatt. John 
Coates, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) tokiói játékokért 
felelős koordinációs igazgató-
ja viszont úgy véli, a hangulat 
megváltozik, amikor az emberek 
megértik, mekkora hangsúlyt fek-
tettek a fertőzések kockázatának 
minimalizálására. Coates száz 
nappal a megnyitó előtt tartott 
tegnapi sajtóbeszélgetésén azt 
is elmondta, van még idő arra, 
hogy az embereket meggyőzzék, 
és az ilyen jellegű feladat egyál-
talán nem ismeretlen a bizottság 
számára, volt már rá korábban is 
példa. „Amikor majd az emberek 
megismerik a részleteket, biztos 
vagyok benne, hogy változni fog a 
hozzáállásuk. A sydney-i olimpia 
előtt sem volt biztató a helyzet, 
de amikor elértünk a 100 naphoz, 
változott a helyzet” – mondta Co-
ates. Az MTI beszámolója alapján 
a japán emberek negatív hozzá-
állása azért nem meglepő, mert 
az országban már a koronaví-
rus-járvány negyedik hullámával 
küzdenek, hétfőn pedig újabb egy 
hónapra szóló biztonsági intézke-
déseket léptettek életbe. Az már 
biztos, hogy a tokiói olimpián 
nem lehetnek majd jelen külföldi 
nézők és a meghívott vendégek 
számát is lecsökkentették, a 
részt vevő versenyzők pedig nem 
mozoghatnak majd szabadon a 
fővárosban.
 
Megköszönték László Csaba
munkáját Indiában
Már nem László Csaba az indiai 
Chennaiyin FC vezetőedzője – áll a 
labdarúgócsapat közleményében. 
A székelyudvarhelyi születésű tré-
nert 2020 augusztusában nevezték 
ki, irányításával húsz mérkőzésből 
csupán hármat nyert meg a kétsze-
res bajnokcsapat, és a nyolcadik 
helyen zárt a tizenegy csapatos 
mezőnyben.

Búcsúzott a címvédő Bayern a Bajnokok Ligájában

A negyeddöntőben búcsúzott a címvédő Bayern München labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája aktu-
ális idényében. A német alakulat ugyan 1-0-ra megnyerte idegenben a kedd esti visszavágót a Paris 
Saint-Germain ellen, de 3-3-as összesítéssel, idegenben szerzett több góllal a francia együttes jutott 
a legjobb négy közé. „Természetesen csalódottak vagyunk, különösen az odavágó miatt, ahol nyer-
nünk kellett volna. A Párizs megérdemelte a továbbjutást. Remélem, hogy meg is nyerik a Bajnokok 
Ligáját. Franciaként remélem, a végén ők emelhetik magasba a trófeát” – idézte a 2018-ban Francia-
országgal világbajnokságot nyerő bajorok védőjét, Benjamin Pavardot az RMC Sport. Amúgy a másik 
kedd esti összecsapás is 1-0-s vendégsikerrel zárult, de ahogyan a Bayernnnek, úgy a Portónak sem 
volt ez elég a továbbjutáshoz. A Chelsea 2-1-es összesítéssel búcsúztatta a portugál gárdát, és lépett 
tovább a legjobb négy közé. Az elődöntő mezőnye a lapzártánk után rendezett párharcok továbbjutó-
ival lett teljes. Ma az Európa Liga negyeddöntőinek visszavágóit rendezik.
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Edzőváltáshoz vezetett a 
Dinamo labdarúgócsapatának 
újabb, sorozatban ötödik vere-
sége. A Román Kupa elődöntő-
jében hátrányba került buka-
resti együttestől lemondott 
Gheorghe Mulțescu, és Dusan 
Uhrint nevezték ki a helyére.

 » V. NY. R.

E gygólos hátrányba került a 
Dinamo élvonalbeli labdarú-
gócsapata a Román Kupa elő-

döntőjében, miután az első mér-
kőzésen 1-0-ra kikapott idegenben 
az ugyancsak Liga 1-ben szereplő 
Astra Giurgiutól. A két csapat pén-
teken ismét találkozik egymással, 
ám akkor az élvonalbeli bajnokság 
alsóházi rájátszásának első fordu-
lójában csapnak össze Giurgiuban.

Akkor már új edző fog ülni a 
Ștefan cel Mare útiak kispadján, 
Gheorghe Mulțescu ugyanis lemon-
dott kedd este, a sorozatban ötödik 
elveszített mérkőzése után. A Fa-
natiknak nyilatkozva a szakember 
kiemelte: a gyenge eredmények 
miatt döntött a távozás mellett, 
ugyanakkor arra is rámutatott, 
hogy alig egy hónapot töltött csak 
a bukaresti „kutyákkal”, nem volt 
ideje építkezésre. „Rögtönöznöm 
kellett, mert nem volt idő másra. 
Szerencsém sem volt, és sok vá-
lasztási lehetőségem sem. Vagy 
talán én nem voltam kellően inspi-
rált. Voltak sérülések, eltiltások és 
balszerencse. De mit is mondjak, 
amikor oda jutottunk, hogy saját 
magunk szedjük ki a labdát az el-
lenfél kapujából” – mondta a 69 
éves szakember. Bevallása szerint 
mindent megtett, amit jónak tartott 
a csapat szempontjából, de az ered-
mények alapján ez nem volt elegen-
dő. „Mit is róhatnék fel a játékosok-
nak. Ennyit tudnak. Szegények, 
akarták ők, de nem tudtak többet. 
Elismerem, hogy néhány futballis-
tával szemben magasabbak volt az 
elvárásaim, azt hittem, hogy job-
ban ki tudom aknázni a képessége-
iket, de ők is szörnyű stressz alatt 
vannak, óriási a nyomás. Együtt 
roppantunk össze. Én távozok, ők 
maradnak, hogy mentsék a ment-
hetőt” – tette hozzá Mulțescu –, aki 
a hírek szerint más tisztségben, de 
a klubnál marad segíteni.

HÁTRÁNYBA KERÜLT A DINAMO AZ ASTRÁVAL SZEMBEN A LABDARÚGÓ-ROMÁN KUPA ELŐDÖNTŐJÉBEN

„Kiötlött” bukaresti edzőváltás

Út a döntő felé. Lépéselőnybe került a Astra a Dinamo elleni kupaelődöntőben

 » „Együtt 
roppantunk ösz-
sze. Én távozok, 
ők maradnak, 
hogy mentsék 
a menthetőt” – 
mondta a Dinamo 
leköszönő edző-
je, Gheorghe 
Mulțescu.

Helyére Dusan Uhrin érkezik szak-
vezetőként a csapathoz, akit bár 
elődje is kiváló szakembernek tart, 
nehéz időszak elé néz. A ProSport kü-
lönben úgy tudja, hogy a tréner már 
hétvégén megállapodott a klub szur-
kolói egyesületének vezetőivel, és 
bár Mario Nicolae, a klub sportigaz-
gató nem vett részt a tárgyalásokban, 
a klubban részvényes drukkerek 
akarata az volt, hogy mindenképp 
leváltsák Mulțescut Uhrinnal. Az 53 
éves cseh korábban 2019 augusztu-
sa és 2020 márciusa között edzette 
a Dinamót, de pályafutása során a 
Temesvári Poli, a Kolozsvári CFR és a 
Medgyesi Gaz Metan szakvezetője is 
volt már a Liga 1-ben. „A 2021–2022-
es, azaz a következő szezon végéig 
érvényes szerződést írt alá. Ismeri a 
csapat helyzetét, látta a mérkőzéseit, 

és tisztában van a problémákkal” – 
szögezték le a klub közleményében.

A Román Kupa-elődöntő vissza-
vágóját május közepén rendezik. 
A másik ágon, mint ismeretes, a 
Craiovai Universitatea játszik a má-
sodosztályos Viitorul Pandurii Târ-
gu Jiuval. Az első összecsapásukat 
lapzártánk után rendezték. Ma Ro-
mánia Szuperkupájáért lép pályára 
Ploiești-en a Kolozsvári CFR és az 
FCSB, péntektől pedig a Liga 1 rá-
játszása kezdődik. A másodosztály-
ban hétközi fordulót rendeznek a 
rájátszásban, ahol a felsőház keddi 
mérkőzésén a Craiovai U 1948 2-1-re 
nyert az FK Csíkszereda vendége-
ként. Lapzártánk után Călărași–
Mioveni találkozó volt, a 16.30-tól 
pedig Temesvári ASU Poli–Rapid 
párosítás szerint játszanak.
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A címvédő Győri Audi ETO KC a 
francia Brest Bretagne csapatával 

találkozik a női kézilabda-Bajnokok 
Ligája elődöntőjében, a budapesti 
négyes döntő első játéknapján, május 
29-én, a másik ágon pedig a norvég 
Vipers Kristiansand és – a Bukaresti 
CSM-t kiejtő – orosz CSZKA Moszkva 
játszik egymással. Az ETO tizenhar-
madik alkalommal jutott a legjobb 
négy közé a legrangosabb európai 

klubtornán, 2007 óta ez csak egyszer, 
2015-ben nem sikerült neki. Az MTI 
által közölt statisztikai kimutatás 
alapján a fi náléba nyolcszor került 
be a magyarországi csapat, amit öt-
ször meg is nyert. A győriek rekordot 
jelentő, 55 mérkőzésből álló, 2018 
januárja óta tartó veretlenségi soro-
zattal büszkélkedhetnek a BL-ben. 
Ebben az időszakban 48 győzelem és 
hét döntetlen a mérlegük. A Bajno-
kok Ligája elődöntő sorsolása után 
Danyi Gábor vezetőedző a klub hiva-

talos honlapján rámutatott arra, hogy 
a Brest komoly játékerőt képviselt, 
amit saját tapasztalatból is tudnak, 
hiszen idén kétszer már találkoztak 
a francia gárdával, és mindkétszer 
döntetlenre mérkőztek meg. „Minden 
poszton két kiváló játékossal rendel-
keznek. Úgy gondolom, hogy jelenleg 
a legjobb francia együttes. De nekünk 
magunkra kell fókuszálunk, megvan 
a célunk, idén is meg akarjuk nyerni a 
BL-t. Ezért dolgozunk nap mint nap” 
– szögezte le a szakember.

A Brest lesz a Győr ellenfele a BL-elődöntőben

 » „Nekünk 
magunkra kell 
fókuszálunk, 
megvan a célunk, 
idén is meg akar-
juk nyerni a BL-t” 
– szögezte le a 
Danyi Gábor.




