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Lezárult a sikerkorszak Románia 
női teniszválogatottjának történe-

tében: a Fed-kupa-csapat hétvégén 
3-1-re kikapott Kolozsváron Olasz-
ország együttesétől, és emiatt ki-
esett a világcsoportból. Jövőre csak 
a másod osztályban adogathatnak 
majd, de ha ott meg is nyerik az első 
mérkőzést, akkor is csak 2023-ban 
játszhatnak legközelebb osztályozót 
annak érdekében, hogy visszajussa-
nak a legjobbak közé.

A nemrég még Fed-kupa-elődöntőt 
vívó női teniszválogatott összetéte-
le azonban jelentősen átalakult az 
elmúlt időszakban, a most hétvégi 
tornára például senki sem vállalta 
a szerepelést azok közül, akik a vi-
lágranglistán a legjobb száz között 
szerepelnek. Persze az olaszok sem 
érkeztek a legerősebb teniszezőikkel, 

ugyanakkor az Irina Bara, Mihaela 
Buzărnescu és Gabriela Ruse össze-
tételű együttesből csak utóbbinak 
sikerült nyernie egyéniben – Jasmine 
Paolinit múlta felül 1:6, 6:3, 6:4-re. 
Bara 6:1, 6:4-re kikapott Elisabet-
ta Cocciarettótól, míg Buzărnescu 
előbb Martina Trevisan múlta felül 
6:2, 2:6, 7:6-ra, majd szombaton Coc-
ciarettótól szenvedett 7:5, 7:6 arányú 
vereséget. A páros meccsre emiatt 
már nem volt szükség, így Monica 
Niculescu, aki ezen a hétvégén de-
bütált a Fed-kupa-csapat kapitánya-
ként nem ragadhatott ütőt a kezébe.

A vereség ellenére büszkén nyilat-
kozott együtteséről, meglátása sze-
rint betartották az ígéretüket, és az 
utolsó pillanatig harcoltak a pályán. 
„Kiegyensúlyozott összecsapások 
voltak. Egy szellemileg és erőnlétileg 
nagyon erős olasz csapattal találkoz-
tunk, őszintén szólva nekem nagyon 

erősnek tűntek. Meglátszott, hogy 
Cocciaretto több mérkőzést játszott 
a Fed-kupa-torna előtt, nagyon nagy 
önbizalommal adogatott, de én büsz-
ke vagyok a lányokra, és köszönöm 
nekik az erőfeszítéseiket. Köszönöm 
azt is, hogy elvállalták a meghívást, 
és hogy küzdöttek. Minden tisztele-
tem az övék” – nyilatkozta Niculescu.

Ismeretes, hogy eredetileg a világ-
ranglista-harmadik Simona Halepre 
is számított ezen a hétvégén, de ő 
egészségügyi állapota és a kolozs-
vári játékfelület miatt visszamondta 
a szerepelést. Hasonlóképp Patricia 
Țig sem tudta elfogadni a meghívást, 
ugyanakkor Irina Begu és Jaqueline 
Cristian sem léptek pályára. Az ola-
szok legnagyobb hiányzója Camila 
Giorgi volt, aki koronavírussal fer-
tőződött meg. Románia jövőre az 
euro-afrikai zóna 1-es csoportjában 
szerepel majd.

Fed-kupa: Románia búcsúzott a teniszélvonaltól

 » „Én büszke 
vagyok a lányok-
ra, és köszönöm 
nekik az erő-
feszítéseiket. 
Köszönöm azt is, 
hogy elvállalták 
a meghívást, és 
hogy küzdöttek” 
– nyilatkozta Mo-
nica Niculescu.

Győzelemmel ünnepelte meg 
évfordulóját az UTA élvo-
nalbeli labdarúgócsapata az 
alsóházi rájátszás első fordu-
lójában. Az aradi csapatnak 
mindössze egy pont a hátrá-
nya a playout összetettjében 
élen álló Chindiával szem-
ben, ezért jelen állás szerint 
versenyben van a nemzetközi 
szereplésért.
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G yőzelemmel kezdte az UTA 
élvonalbeli labdarúgócsa-
pata az alsóházi rájátszást, 

Bálint László edző aradi együt-
tese 1-0-ra múlta felül a Viitorult 
a playout első fordulójában. A 
sikert épp azon a hétvégén arat-
ták, amikor is a klub alapításá-
nak 76. évfordulóját ünnepelték, 
1945 április 18-án Neuman Ferenc 
báró indította útjára a később si-
kertörténetté vált egyesületet. A 
tegnapi születésnapról az Aradi 
Állami Filharmónia sem feledke-
zett meg, és ahogyan korábban 
az UTA-szurkolók skandáltak a 
fi lharmónia támogatása érdeké-
ben, úgy most az intézmény ze-
nekara és énekkara köszöntötte 
piros-fehérbe öltözve, rövid előa-
dással a futballcsapatot.

Hétvégi sikerével amúgy az 
UTA a második helyen áll a 
playout összetettjében, és mind-
össze egy pont a hátránya a lis-
tavezető Chindia Târgoviștéval 
(23 pont) szemben. Utóbbi gárda 
a Hermannstadtot múlta felül 
hazai pályán 2-0-ra szombaton, 
ahhoz, hogy előnyét megőriz-
ze az élen. Az első forduló többi 
mérkőzése döntetlenre végződött 
az alsóházban: az Astra Giurgiu–
Dinamo és az Argeș FC–Iași 0-0-
val, a Medgyes–Voluntari pedig 
1-1-gyel zárult.

GYŐZELEMMEL KEZDTE AZ ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁST AZ UTA ÉLVONALBELI LABDARÚGÓCSAPATA

Hárompontos siker az évfordulóra

 » A sikert épp 
azon a hétvé-
gén aratták, 
amikor is a klub 
alapításának 
76. évfordulóját 
ünnepelték.

Ezalatt a felsőházban gól nélküli 
döntetlennel kezdte a rájátszást a 
harmadik helyen tanyázó Craiovai 
Universitatea, a Sepsi OSK volt az, 
amelyik pontot rabolt tőle a szom-
bati játéknapon. A CFR–Clinceni 
és az FCSB–Botoșani mérkőzések 
lapzártánk után fejeződtek be.

A rájátszás előtt különben a 
címvédő fellegváriak újabb serleg-
gel gazdagodtak, csütörtök este 
ugyanis 0-0-val zárult rendes já-
tékidő után büntetőkkel 4-1-re le-
győzték az FCSB-t a Románia Szu-
perkupájáért kiírt meccsen.

A Liga 1 rájátszásának második 
fordulója hétközi etap lesz, így az 
alsóházban már kedden pályá-
ra lépnek Hermannstadt–Astra 
(16.45), Viitorul–Medgyes (19) és 
Dinamo–UTA (21.30) párosítás sze-
rint, majd szerdán Argeș–Chindia 
(16.45), csütörtökön pedig Iași–
Voluntari (17.30) mérkőzések lesz-
nek. A felsőházban a címvédő CFR 
szerdán a Sepsi OSK-nál vendéges-
kedik.

A második forduló előtt a Iași 
átadta a sereghajtó pozíciót a Her-
mannstadtnak, egy ponttal előzi 
meg most a szebenieket, ugyan-
akkor még mindig kieső helyen 
áll. A moldvai gárdának 14 pontja 
van, közvetlenül előtte pedig a Vii-
torulnak 16, a Dinamónak pedig 15 
pontja van.

A másodosztályban feljutásért 
küzdő együttesek ma lépnek pá-
lyára a rájátszás negyedik forduló-
jában Mioveni–Temesvári ASU Poli 
(16 óra), FK Csíkszereda–Călărași 
(18.30) és Craiovai U 1948–Rapid 
(21) párosítás szerint. Az alsóház 
már hétvégén lejátszotta mérkőzé-
seit, és amíg a Kolozsvári Univer-
sitatea kisebb meglepetésre 2-1-re 
kikapott a Temesvári Ripensia ven-
dégeként az A csoportban – épp az-
nap, amikor a Béga-partiaktól vá-
ratlanul távozott Cosmin Petrescu 
vezetőedző –, addig a B hatosban 
a Viitorul Pandurii Târgu Jiu megta-
lálta a győzelem felé vezető utat, és 
5-1-re nyert Bákóban.
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Magyarország női kézilabda-
válogatottja kĳ utott a vébére
Az olimpiai résztvevő magyar 
női kézilabda-válogatott kijutott 
a decemberi, spanyolországi 
világbajnokságra, miután a pénteki 
46-19-es sikert követően vasárnap 
41-12-re győzte le Olaszországot a 
selejtező visszavágóján, Érden. Az 
olaszok lemondtak pályaválasztói 
jogukról, ezért rendezték a vissza-
vágót is az Érd Arénában. A 25. női 
világbajnokság december 2–19. 
között lesz. Románia legjobbjai 
is fél lábbal már a tornán érezhe-
tik magukat, hiszen szombaton 
33-22-re megnyerték hazai pályán 
az Észak-Macedónia elleni párharc 
első összecsapását. A visszavágó 
szerdán lesz.
 
Visszatérnek a vegyes párosok
a Roland Garrosra
A francia nyílt teniszbajnokság, a 
Roland Garros programjában egy 
év szünet után ismét helyet kapott 
a vegyes párosok versenye – kö-
zölték a párizsi salakpályás viadal 
szervezői. Az MTI beszámolója 
alapján idei Grand Slam-tornán 
– a korábbi 32 helyett – tizenhat 
duó indulhat. A vegyes párosok 
küzdelme tavaly a koronavírus-jár-
vány miatti programszűkítésnek 
esett áldozatául. Az ez évi esemény 
nyitónapját május 23-ra tervezték, 
de a házigazdák múlt heti bejelen-
tése szerint a rajtra május 30-án 
kerül sor annak reményében, 
hogy a pandémiával szembeni 
védelmi intézkedéseket addigra 
enyhíteni lehet, így nagyobb számú 
nézősereget engedhetnek majd 
be a június 13-án záruló viadalra. 
Vegyes párosban a párizsi GS-torna 
címvédője a tajvani Latisa Csan és 
a horvát Ivan Dodig alkotta kettős, 
amely 2018-ban is nyert a francia 
fővárosban.
 
Max Verstappen nyert Imolában
Max Verstappen, a Red Bull hol-
land versenyzője nyerte meg teg-
nap az autós gyorsasági világbaj-
nokság, a Forma–1 tegnapi Emilia 
Romagna Nagydíját Imolában. A 
23 éves pilótának ez az idei első, 
pályafutása során pedig a 11. fu-
tamgyőzelme. Verstappen mögött 
a címvédő és hétszeres világbajnok 
brit Lewis Hamilton (Mercedes) 
zárt másodikként, míg a dobogó 
harmadik fokára az ugyancsak 
brit Lando Norris, a McLaren 
versenyzője állhatott fel. A futam 
során egy nagy baleset is történt: 
a Williams Racing pilótája, George 
Russell összeütközött a Mercedes 
versenyzőjével, Valtteri Bottasz-
szal. Mindketten kiestek, és még a 
futamot is félbeszakították, hogy a 
törmelékeket fel tudják takarítani 
a pályáról. A vb két hét múlva, 
Portugáliában folytatódik.
 
MotoGP: francia győzelem
Portugáliában
Az összetettben listavezető Fabio 
Quartararo, a Yamaha francia 
pilótája nyerte meg tegnap a 
gyorsaságimotoros-világbajnokság 
Portugál Nagydíját a királykate-
góriában. A MotoGP mezőnyéből 
mögötte Francesco Bagnaia (Du-
catti Lenovo) és Joan Mir (Suzuki 
Ecstar) végeztek a második, illetve 
harmadik helyen.

Belőtték. Az UTA Ioan Hora góljával otthon tartotta a három pontot a Viitorul elleni mérkőzésen
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