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A sepsiszentgyörgyi Incze Krisz-
ta felállhatott a varsói birkózó 

Európa-bajnokság dobogójára, a 
65 kilogrammos kategória bronz-
mérkőzésén legyőzte az azerbaj-
dzsáni Irina Petrovna Netrebát.

A 24 éves sportoló varsói telje-
sítményéről klubja, a Sepsi-SIC 
számolt be közösségi oldalán. 
Mint jelezték, Incze számára 
nem indult jól az Európa-baj-
nokság, ugyanis a selejtezőben 
a világbajnok Tatyana Rizsko 
jobbnak bizonyult nála (3–4). 
Mivel ukrán ellenfele döntőbe 
jutott, Incze a vigaszágon foly-

tathatta, ahol Ljubov Ovcsarova 
ellen lépett szőnyegre. A mér-
kőzés döntetlennel zárult (2–2), 
de mivel ellenfelének sárga lap-
ja volt, a folytatásban Kriszta 
harcolhatott a bronzéremért, és 
4–3-ra legyőzte Netrebát.

„Egyáltalán nem volt könnyű, 
miután kikaptam, érzelmileg 
összezuhantam. Nagyon nehe-
zen tudtam pszichikailag össze-
szedni magam, viszont a végére 
valahogy sikerült. Európa-baj-
nok szerettem volna lenni, úgy 
érzem, ebben a kategóriában 
mindenkinél jobb vagyok. Nem 
vagyok elégedett az eredmény-
nyel, azonban örülök, hogy 

legalább megvan a bronzérem. 
Ha nem nyertem volna érmet, 
nagyon csalódott lennék. Közel 
van a következő verseny, amely-
re mentálisan nehéz felkészülni, 
hiszen az olimpiai részvétel a 
tét. A bronzéremnek köszönhe-
tően pozitívan kezdem hétfőn a 
felkészülést” – összegzett Incze.

Incze Románia harmadik ér-
mét szerezte az idei Eb-n a női 
mezőnyben. Előtte Ana Andreea 
Beatrice 55 kg-os súlycsoportban, 
Katia Zhydachevska pedig 58 kg-
os súlycsoportban nyert bronzér-
met. A kék-sárga-piros keretet 
összesen 15 sportoló képviselte a 
kontinensviadalon.

Incze Kriszta bronzérmet szerzett az Eb-n

A JÁTÉKVEZETÉSRE PANASZKODOTT A FELLEGVÁRI EGYÜTTES A CRAIOVA ELLENI VERESÉG UTÁN

Rangadót bukott a Kolozsvári CFR
Elbukta a Craiova elleni 
rangadót a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsa-
pata. A Liga 1-es bajnokság 
felsőházi rájátszásában 
elszenvedett hétvégi vere-
ség kapcsán a játékvezetést 
bírálta a fellegvári együt-
tes. Eközben a másodosz-
tályban a Rapid nézőket 
„csempészett” be a bajnoki 
mérkőzésére. A Román 
Labdarúgó-szövetség az 
Eb-serleg tegnapi bemuta-
tója kapcsán tovább növel-
né a nyári torna bukaresti 
mérkőzéseire beengedhető 
szurkolók számát.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

„M ár én szégyellem, 
hogy a játékvezetést 
minősítsem. Vala-

hányszor Hațegan fújta középen 
a sípot CFR–Craiova mérkőzésen, 
mindig ugyanaz történt” – nyi-
latkozta Edi Iordănescu, a Ko-
lozsvári CFR élvonalbeli labda-
rúgócsapatának vezetőedzője, 
miután 2-1-re kikaptak hazai pá-
lyán a Craiovai Universitateától 
a Liga 1-es bajnokság felsőházi 
rájátszásában. A harmadik for-
dulóban, szombat este rendezett 
összecsapáson Ovidiu Hațegan 
volt a bíró, aki a fellegváriak 
szerint nem adott meg nekik két 
jogos büntetőt. „Kínunkban már 
nevettünk, a kollegák mondták, 
hogy talán a harmadik tizen-
egyest érő szabálytalanságnál 
talán befúj egyet. Szégyenletes, 
hogy ilyen kaliberű játékvezető 
ilyen döntéseket hoz egyetlen 
irányba. Mindig mondtam, hogy 
emberi tévedések vannak, de 
lassan már kezdek másra gon-
dolni” – tette hozzá a szakveze-
tő. Az összecsapás során az első 
félidőben Andrei Ivan szerezte 
meg a vezetést a Craiovának, 
de több kihagyott helyzet után 
a CFR egyenlített Sigurjonsson 

révén. Az oltyán együttes a há-
rom pontot a hajrában rabolta 
el, amikor Tudorie 88. percben 
szerzett találata beállította az 
1-2-es végeredményt. A kolozs-
váriak ellen aratott siker révén 
a Craiova versenyben maradt a 
bajnoki címért folytatott küzde-
lemben, 34 pontja van jelenleg a 
playoff  összetettjének harmadik 
helyén. A CFR 38 ponttal a má-
sodik. A Botoșani–Clinceni és az 
FCSB–Sepsi OSK mérkőzéseket 
lapzártánk után rendezték.

Az alsóházban ezalatt az ed-
dig hibátlanul menetelt UTA 
elszenvedte első rájátszásbeli 
vereségét, ráadásul újfent ha-
zai pályán, a kiesés szélén álló 
Hermannstadtól kapott ki 1-0-ra. 
Emiatt az összetettben 25 ponttal 
a második helyen maradt, előtte 
áll az a Chindia Târgoviște, ame-
lyik 2-0-ra nyert tegnap a vendég 
Iași ellen. A harmadik forduló-
ban „négyelte fel” ellenfelét a 
Medgyes, 4-1-es győzelmet aratva 
otthon a Dinamo ellen, míg az 
újonc Argeș FC az Astra vendége-
ként rabolt három pontot 1-0-s si-
kerrel. A Voluntari–Viitorul talál-
kozót ma 20.30 órakor rendezik.

A negyedik forduló újfent hét-
közi etap lesz. A playout négy 
csapata már kedden pályára lép 
Hermannstadt–Medgyes (16.30 
óra) és Argeș–UTA (19) párosí-
tás szerint.

Döntetlen nézők előtt
Akár százezer lejes pénzbírságot 
is kaphat a Rapid futballklubja, 
amiért másodosztályos csapatá-
nak Mioveni elleni bajnoki mér-
kőzésén jogosulatlan személyek 
foglaltak helyet a lelátókon. Is-
meretes, hogy a koronavírus-jár-
vány kirobbanása, azaz tavaly 
március óta az országban tilos 
nézők előtt labdarúgó-mérkőzést 
rendezni, azokat szurkolók nél-
kül, zárt kapuk mögött tartják és 
csak akkreditált személyek lehet-
nek jelen a stadionban. A Liga 
2-es pontvadászat felsőházi rá-
játszásának ötödik fordulójában 
viszont az 1-1-es döntetlenre vég-
ződött Rapid–Mioveni-mérkőzés 

közvetítése során a kamerák rög-
zítették, amint a lelátókon többen 
is ünnepelték a házigazda buka-
restiek gólját. A központi sport-
sajtó információi szerint a jelen-
lévőket a pálya karbantartóiként 
tüntették fel az akkreditációs lis-
tán, de ezt a megkérdezettek nem 
tudták alátámasztani. Amennyi-
ben a mérkőzés megfi gyelője kö-
telességéhez hűen a történteket 

feltünteti jelentésében, a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) ille-
tékes bizottságának eljárása után 
megbüntethetik a járványügyi 
korlátozások ellen vétő Rapidot. 
Nem a giulești-i alakulat viszont 
az első, amelyik megszegte a sza-
bályokat, korábban a Craiovai 
U-t már megbírságolták, amiért 
egy jogosulatlan személyt been-
gedett egy mérkőzésre, de a Lé-
nárdfalva és a Viitorul Pandurii 
Târgu Jiu mérkőzései kapcsán is 
felmerült a gyanú, hogy illetékte-
len személyek is belépést nyertek 
a stadionba. Utóbbi két alakulat 
a rájátszást az alsóházban vívja, 
míg a felsőházban érdekelt Craio-
vai U ma 17.30 órakor a Călărași 
vendége lesz. A playoff  ötödik 
fordulójában szombaton rendez-
ték még a Temesvári ASU Poli–
FK Csíkszereda mérkőzést, amely 
1-0-s vendégsikerrel zárult.

„Tágabbra” nyitnák 
a kapukat
Romániában egyelőre csak a 
nyári labdarúgó-Európa-bajnok-
ság bukaresti mérkőzéseinek 
alkalmával nyitják meg újra a 
stadionokat, ám akkor is csak 
a bukaresti Național Aréna be-
fogadóképességének huszonöt 
százalékára engedhetnek be 
szurkolókat. Gheorghe Popescu, 
a torna rendezése kapcsán illeté-
kes kormánytanácsadó viszont 
tegnap – amikor a stadionban 
bemutatták a torna serlegét – azt 
mondta, az FRF további párbe-
szédet kezdeményezett az egész-
ségügyi minisztériummal annak 
érdekében, hogy „félházzal” 
rendezhessék a mérkőzéseket. 
Bukarestben, mint ismeretes, 
június 13-án Ausztria–Észak-Ma-
cedónia, június 17-én Ukrajna–
Macedónia, június 21-én pedig 
Ukrajna–Ausztria összecsapás 
lesz a tavalyról idénre halasztott 
kontinensviadal C csoportjában. 
A negyedik összecsapás egy 
nyolcaddöntő lesz. A Bukarest-
ben tegnap kiállított serleget a 
július 11-ei döntőt megnyerő vá-
logatott veheti majd át a londoni 
Wembley Stadionban.

 » „Szégyenletes, hogy 
ilyen kaliberű játékve-
zető ilyen döntéseket 
hoz egyetlen irányba” 
– bírálta Hațegant Edi 
Iordănescu.
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Larissa Iordache nem tudta
folytatni az Eb-t
Csak szombaton hagyhatta el 
a kórházat Larissa Iordache, 
ezért nem tudott pályára lép-
ni a tornász-Európa-bajnok-
ság döntőiben. Az olimpiai 
kvalifikációt múlt héten 
kiharcoló sportoló, mint 
ismeretes, vesegyulladás 
miatt kényszerült orvosi ellá-
tásra. Erős antibiotikumokat 
kapott, ezért sérülésveszélyt 
jelentett volna számára, ha 
tegnap kiállt volna a szeren-
kénti finálékban, talajon és 
gerendán.
 
Minisztériumi klubbá alakul
az udvarhelyi kézicsapat
Székelyudvarhelyen járt pén-
teken Novák Károly Eduárd 
ifj úsági és sportminiszter, 
ahol bejelentette: minisztéri-
umi klubbá alakítják át a na-
pokban az élvonalba való in-
dulási jogot megszerző Szejke 
SK-t férfi  kézilabdacsapatát. 
„Ezzel nemcsak megmenteni, 
hanem a városvezetéssel és a 
vállalkozókkal arra a szintre 
tudjuk emelni ezt a sport-
ágat, ahol évekkel ezelőtt 
volt” – tette hozzá. Újságírói 
kérdésekre válaszolva kide-
rült, ez nem lesz gyors lépés, 
leghamarabb a 2022–2023-as 
idényre valósulhat meg.
 
Elhunyt Monspart Sarolta
Hetvenhat éves korában 
szombat reggel meghalt 
Monspart Sarolta, a Nemzet 
Sportolója. A család tájékoz-
tatása szerint a futólegenda 
hosszan tartó, súlyos beteg-
ség után hunyt el. Monspart 
Sarolta 34-szeres tájfutó 
magyar bajnok volt, az 1970-
es tájfutó világbajnokságon 
ezüstérmet szerzett váltóban, 
1972-ben azonban már első 
magyarként övé lett az egyéni 
vébécím. 1980 és 1990 között 
a magyar tájfutó-válogatott 
szövetségi kapitányaként 
tevékenykedett, 2012-ben a 
Magyar Olimpiai Bizottság 
alelnökévé választották.

Eljátszották. Három pontot veszített a CFR az oltyán gárda ellen

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
CF

R/
 D

AN
 T

ĂU
TA

N




