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 » RÖVIDEN

Női kosárlabda: erdélyiek
a legjobb négy között
Erdélyi csapatok jutottak a hazai női 
kosárlabda-bajnokság elődöntőjébe, 
a Sepsi SIC, a Szatmárnémeti VSK 
és az Arad után a Brassó is jegyet 
váltott a legjobb négy közé. Utóbbi 
együttes a Târgoviștét búcsúztatta 
a rájátszásban, ahol az egyik fél 
második győzelméig tartottak a pár-
harcok. Az elődöntőben a barcasági 
együttes a címvédő, és az alapsza-
kaszban veretlen sepsiszentgyörgyi-
ekkel találkozik, míg a szatmáriak 
az aradiakkal játszanak a fi náléért.
 
Négyes döntőt rendezhet
Nagybánya az Európa Ligában
A Nagybányai Minaur rendezheti 
meg a női kézilabda-Európa Liga né-
gyes döntőjét május 8–9-én. A héten 
hozott döntés mellett kisorsolták az 
elődöntők párosítását is, így a házi-
gazda romániai együttes a Nantes 
Atlantique gárdájával mérkőzik 
majd meg a fi náléba jutásért. A má-
sik ágon a Siófok az Ikast gárdájával 
csap össze. A romániai csapatok 
közül utoljára 2018-ban, a Craiová-
nak sikerült megnyernie a második 
számú európai klubtornát, amelyet 
akkor EHF-kupának neveztek.
 
Nem maradt német csapat a BL-ben
A Manchester City 2-1-re nyert ide-
genben a Borussia Dortmund ellen, 
ezért kettős győzelemmel jutott 
tovább a labdarúgó-Bajnokok Ligája 
negyeddöntőjéből. Ez azt jelenti, 
hogy nem maradt német csapat a 
legrangosabb európai klubtornán, 
hiszen korábban a címvédő Bayern 
München is kiesett a legjobb nyolc 
között. Elődöntőbe jutott ugyanak-
kor a Real Madrid, miután a hazai 
3-1-es sikere után idegenben gól 
nélküli döntetlenre mérkőzött a Li-
verpoollal. A legjobb négy mezőnye 
a Paris Saint-Germainnel teljes. Az 
elődöntőben a Manchester City a 
Paris Saint-Germainnel találkozik, 
míg a Real Madrid a Chelsea együt-
tesével mérkőzik meg.

Elbukott kvalifi káció

Románia teremlabdarúgó-válogatottja hiába győzte le 
szerda este Temesváron 9-1-re Észak-Macedónia legjobb-
jait a 2022-es Európa-bajnokság csoportselejtezőjében, 
mert nem jutott ki a jövő évi kontinensviadalra. A zá-
rófordulóban ugyanis Szerbia 3-1-re felülmúlta Bosz-
nia-Hercegovinát, ezért megőrizte második helyét a 4. 
csoportban. Az élen Bosznia 15 ponttal zárt, a szerbek 9, 
Románia 6, Macedónia pedig 2 ponttal végzett. A hollan-
diai seregszemlére a csoportgyőztesek és a legjobb hat 
csoportmásodik kvalifi kált. A két legrosszabb csoport-
második ősszel osztályozót játszik a kontinensviadalon 
való részvételért. (V. Ny. R.)
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Karnyújtásnyira került a 
Román Kupa döntőjétől a 
Craiova élvonalbeli labdarú-
gócsapata, miután háromgó-
los előnyt harcolt ki a Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu elleni 
elődöntőben. Hétvégén már 
a Liga 1 felsőházi rájátszását 
kezdik az oltyánok a Sepsi 
OSK ellen.

 » KRÓNIKA 

F él lábbal már a Román Kupa 
döntőjében érezheti magát a 
Craiova élvonalbeli labdarú-

gó-csapata, miután az elődöntő 
hazai mérkőzését 3-0-ra megnyer-
te szerda este a Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu ellen. Az eredmény a 
papírformát támasztja alá, hiszen 
miközben az oltyán gárda a hazai 
Liga 1-ben a harmadik helyről kez-
di a felsőházi rájátszást, addig a 
Gorj megyei együttes a Liga 2 alsó-
házi rájátszásában szerepel. A má-
jus közepén esedékes visszavágón 
bravúrra lenne szükség a Viitorul 
Pandurii részéről, hogy fordítani 
tudjon az eredményen. Cristian 

HÁROMGÓLOS ELŐNYBŐL VÁRJA A KUPAELŐDÖNTŐ VISSZAVÁGÓJÁT A CRAIOVA LABDARÚGÓCSAPATA

Finálé kapujában az oltyánok

Lépéselőnyben. A Craiovai Universitatea nyerte a kupaelő-
döntő első mérkőzését

 » A május 
közepén esedé-
kes visszavágón 
bravúrra lenne 
szükség a Viitorul 
Pandurii részéről a 
fordításhoz.

Lupuț csak rövid ideje, a Liga 2 
alapszakaszának lezárása után tért 
vissza vezetőedzőként Nicolae Sar-
cină csapatához, a playout első két 
fordulóját pedig vereséggel zárta. 
A hétközi harmadik fordulóba ter-
vezett Petrolul elleni mérkőzését 

szerdán pótolja, most szombaton 
a Bákó vendége lesz az alsóházi B 
csoport negyedik körében.

Ezalatt a Craiova elkezdi a felső-
házi rájátszást, ahol a Sepsi OSK-t 
fogadják szombaton 20.30-kor. Az 
oltyánok ugyanakkor már a ranga-
dókra gondolnak, bíznak ugyanis 
még abban, hogy a szezon végéig 
feljebb kapaszkodhatnak az ösz-
szetettben. Előttük az az FCSB áll, 
amelyik a Botoșani-t fogadja vasár-
nap 21 órakor, de a vasárnap 18.30 
órakor a Clinceni gárdájával mecs-
cselő Kolozsvári CFR is előnyt élvez 
velük szemben a tabellán.

Érdekesnek ígérkezik ugyanak-
kor a playout is, ahol szintén talá-
lunk két csapatot, amelyik a Ro-
mán Kupa elődöntőjéből fi náléra 
pályázik. Ismeretes, hogy az Astra 
kedden 1-0-ra legyőzte a Dinamót 
hazai pályán a kupában, pénteken 
20.30-kor viszont a Liga 1 alsóhá-
zának első fordulójában újfent 
egymással játszanak majd. Aznap 
lesz 17.30-kor az UTA–Viitorul mér-
kőzés is, majd szombaton Chindia–
Hermannstadt (15 óra), Medgyes–
Voluntari (17.30), vasárnap pedig 
Argeș FC–Iași (13.30) párosítás sze-
rint játszanak.
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 » V. NY. R.

I rina Bara Elisabetta Cocciaretto 
összecsapásával kezdődik pénte-

ken 15.30-kor Kolozsváron a Fed-ku-
pa-osztályozó Románia és Olaszor-
szág női teniszválogatottja között. A 
világcsoportban való bennmaradá-
sért kiírt torna második egyéni mecs-
csét Mihaela Buzărnescu vívja majd 
Martina Trevisan ellen, majd másnap 
14 órától Bara adogat Trevisan ellen, 
Buzărnescu pedig Cocciaretto ellen 
lép pályára.

Mindkét romániai teniszező gyen-
gébben rangsorolt olasz ellenfelé-
nél, a Bara felkészültnek érzi magát 

 » DOBOS LÁSZLÓ, JÓZSA CSONGOR

Az alapszakaszgyőztes Csíkszeredai 
Imperial Wet és a rájátszásban má-

sodik Galaci United vívja a 2020–2021-

a kihívásra. A Bihar megyei sporto-
ló nagy megtiszteltetésnek tartja a 
válogatottságot, ugyanakkor társai 
elmondása alapján tisztában van 
azzal is, hogy a nyitómeccs plusz-
izgalmat jelenthet majd számára. 
„Biztos vagyok benne, hogy jól fo-
gom majd kezelni az érzelmeket, 
és boldogulni fogok Cocciaretto el-
len. Korábban még nem játszottam 
ellene, de felkészültem. Alacsony 
játékos, mint én, és jól mozog a pá-
lyán. Harcos, akárcsak én, de majd 
pénteken kiderült, hogy kettőnk 
közül ki a nagyobb harcos. Én jól 
érzem magam, a játékom fejlődött, 
és remélhetőleg ez hétvégén is meg-

látszik majd” – nyilatkozta a 26 éves 
vaskohsziklási sportoló.

Párosban a hazai Fed-kupa-csapat 
új kapitánya, Monica Niculescu is ütőt 
ragad a kezébe, és Gabriela Ruséval az 
oldalán mérkőzik meg a Jasmine Pao-
lini és Giulia Gatto-Monticone alkotta 
duóval. Ismeretes, hogy Patricia Țig és 
Simona Halep sérülés miatt lemondták 
szereplésüket a Fed-kupa-tornán. A 
világranglista-harmadik Halep egész-
ségügyi állapotán túlmenően azért 
sem vállalta a mérkőzést, mert egyéni-
ben a salakpályás tornákra készül, de 
Kolozsváron – a hazai sportszövetség 
választása alapján – kemény pályán 
rendezik majd a találkozókat.

es teremlabdarúgó-bajnokság döntő-
jét. Az egyik fél harmadik győzelméig 
tartó tartó sorozat első két összecsa-
pását vasárnap és hétfőn 16 órakor az 
Erőss Zsolt Arénában rendezik.

A két együttes egymást követő har-
madik alkalommal jutottak fi náléba. 
Két évvel ezelőtt az Imperial Wet 3:1-
es összesítéssel hódította el a bajnoki 
címet, tavaly viszont elmaradt a dön-
tő, a szakszövetség pedig a galaciakat 
nevezte a futsal-Bajnokok Ligája se-
lejtezőjébe.

Az egyik fél harmadik győzelmé-
ig tartó döntő első két, csíkszeredai 
találkozói után április 24-én Gala-
con lépnek pályára. Szükség esetén 
a negyedik találkozót is ott játsszák 
majd másnap, és ha akkor még dön-
tetlenre állna az összetett, akkor má-
jus elsején, Csíkszeredában avatnak 
bajnokot.

Cosmin Gherman, az Imperal Wet 
vezetőedzője örül annak, hogy le-
hetőségük van a pályán bebizonyí-
tani, hogy megérdemelten nyerték 
az alapszakaszt. „A tavalyi ellopott 
döntő után bizonyítani szeretnénk. 
Kiegyensúlyozott fi náléra számítok, 
de bizakodóan várom a meccse-
ket, bízom abban, hogy az elvégzett 
munka meghozza gyümölcsét. Saj-
nos nem teljes a keretünk, André 
Sasse lábtörés miatt hosszú dőre ki-
dőlt, Milovac pedig kisebb sérüléssel 
küszködik. Pénteken végezzük el a 
kötelező koronavírusteszteket, remé-
lem, minden rendben lesz” – nyilat-
kozta Gherman.

A fi nálé előtt, szombaton rendezték 
volna a kisdöntőt, melyen a rájátszás 
harmadik helyezettje, a Dévai Auto-
bergamo a negyedik pozícióban zárt 
gárdával, az FK Székelyudvarhellyel 

nézett volna farkasszemet. Azért a fel-
tételes mód, mivel a Hunyad megyei 
klub jelezte, nem jelenik meg a pár-
harcra. A találkozót a székelyudvarhe-
lyi sportcsarnokban játszották volna, 
de a dévaiak értesítették a szakszövet-
séget és az ellenlábasukat is, hogy nem 
utaznak el az összecsapásra. „Nekünk 
el kellett végeznünk a koronavírus-
teszteket, úgy kellett eljárnunk, mint-
ha mérkőzés lenne, hiszen csak így 
van játékjogunk, így nyerhetjük meg 
a meccset zöldasztalnál. Egyben ez azt 
is jelenti, hogy miénk a bronzérem a 
2020–2021-es kiírásban” – mondta el 
megkeresésünkre Jakab Zoltán, az FK 
Székelyudvarhely edzője. Az udvarhe-
lyiek egészen jó évet zártak: a tavalyról 
elhalasztott Román Kupát megnyer-
ték, az idei kupakiírásban pedig a 
döntőig meneteltek, ott a Csíkszeredai 
Imperial Wet győzte le őket.

Bara mérkőzésével kezdődik a Fed-kupa osztályozó

Bizonyítási lázban a Csíkszeredai Imperial Wet futsalcsapata

 » „Coccia-
retto harcos, 
akárcsak én, de 
majd pénteken 
kiderült, hogy 
kettőnk közül ki 
a nagyobb har-
cos. Én jól érzem 
magam, a játé-
kom fejlődött, és 
remélhetőleg ez 
hétvégén is meg-
látszik majd” – 
nyilatkozta Irina 
Bara.

 » „A tavalyi el-
lopott döntő után 
bizonyítani sze-
retnénk” – mond-
ta Gherman.




