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Futsalbajnok a Csíkszeredai
Imperial Wet
Egy év szünet után visszaszerez-
te a hazai élvonalbeli teremlab-
darúgó-bajnokság bajnoki címét 
a Csíkszeredai Imperial Wet: 
szombaton magabiztos 4-1 ará-
nyú sikert aratott, míg vasárnap 
drámai körülmények között, 
büntetőkkel 7-6-ra nyerve húzta 
be a győzelmet a Galaci United 
elleni 3-1-es összesítetthez. 
Az elmúlt három idényben az 
Imperial Wet és Galac játszotta a 
döntőt, a 2018–2019-es szezon-
ban a csíkiak lettek bajnokok, 
míg a tavaly félbeszakadt 
pontvadászat végén a szövetség 
a Duna-partiakat nevezte meg 
aranyrémesnek.
 
Ogier nyerte a Horvát Ralit
A címvédő francia Sébastien 
Ogier nyerte meg a Zágrábban 
és környékén rendezett Horvát 
Ralit, a világbajnokság idei 
harmadik futamát. A hétszeres 
vb-győztes Ogier karrierje 51. 
győzelmét aratta, és az össze-
tett pontversenyben átvette a 
vezetést. Az élen 61 pontja van, 
míg a belga Thierry Neuville 
(Hyundai) 53 ponttal a második. 
A vb egy hónap múlva a Portu-
gál Ralival folytatódik.
 
Kezdődik
a Bajnokok Ligája-elődöntő
Ma Real Madrid–Chelsea, holnap 
pedig Paris Saint-Germain–
Manchester City mérkőzéseket 
rendeznek 22 órától a labda-
rúgó-Bajnokok Ligája elődön-
tőiben. Ezek a párharcok első 
felvonása lesz, a visszavágókat 
jövő héten rendezik. Az Európa 
Ligában csütörtökön lépnek 
pályára a legjobb négy között 
Manchester United–AS Róma 
és Villarreal–Arsenal párosítás 
szerint.
 
Egészségügyi ápolókat kértek
az olimpia szervezői
Ötszáz ápolót kértek a tokiói 
nyári olimpiai játékok szervezői 
a július 23-tól augusztus 8-ig 
tartó ötkarikás seregszemle 
idejére – jelentette be tegnap 
Muto Tosiro szervezőbizottsági 
elnök. A japán média beszá-
molóira hivatkozva az MTI azt 
írja, a szervezők azt kérték, 
hogy a nővérek nyújtsanak 
segítséget a személyzet számára 
az olimpiai faluban, valamint 
a versenyhelyszíneken már a 
játékok előtt, és annak ideje 
alatt is. A szervezőbizottság azt 
is közölte: péntekre összehívott 
egy kerekasztal-beszélgetést 
orvosszakértőkkel azért, hogy 
megtárgyalják a járvány elleni 
védekezés érdekében tervezett 
intézkedéseket. A hat szakértő-
ből álló társaság a tervek szerint 
rendszeresen ülésezik majd, 
hogy megvitassa a biztonságos 
olimpiarendezéshez szükséges 
speciális előírásokat, szabályo-
kat. Japán ezalatt a koronaví-
rus-járvány újabb erősödésének 
megfékezésével küzd. Vasár-
naptól május 11-ig egészségügyi 
vészhelyzetet hirdettek ki négy 
prefektúrában, Tokióban, Osza-
kában, Kiotóban és Hjogóban.

Hangzatos sikert aratott a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
élvonalbeli labdarúgócsapata 
a Liga 1-es bajnokság felsőházi 
rájátszásában, amikor a har-
madik forduló zárómérkőzésén 
2–1-re nyert az éllovas FCSB 
vendégeként. A pontvadászat 
hétközi összecsapásokkal foly-
tatódik, a Viitorul ugyanakkor 
elégedetlen az elkövetkezendő 
időszak műsortervével.
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A szezon egyik legjobb mér-
kőzését játszotta az FCSB 
élvonalbeli labdarúgócsapa-

tának ideiglenes otthonában, a giur-
giui stadionban a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK, amely fennállása óta 
először tudta legyőzni idegenben 
a bajnoki címért küzdő ellenfelét. 
A felsőházi rájátszás harmadik for-
dulójában, vasárnap este rendezett 
összecsapás során a háromszéki 
együttes a szünetben 1–0-ra veze-
tett Claudiu Petrila fejesgóljával, 
amelyre a házigazdák a második 
félidő közepén tudtak válaszolni 
a fi atal Octavian Popescu révén. A 
győztes találatot a 81. percben sze-
rezte Leo Grozavu csapata, amikor 
pontrúgást követően a csapatkapi-
tány, Bogdan Mitrea közelről volt 
eredményes. A 75. percben érdekes 
eset történt, Sebastian Colțescu 
játékvezető ugyanis a tizenegyes-
pontra mutatott, mivel úgy ítélte 
meg, hogy Niczuly szabálytalanko-
dott Tănaséval szemben. Néhány 
másodperccel később azonban 
visszavonta döntését, és az FCSB 
támadójának műesésért sárga lapot 
adott. A mérkőzés után Leo Groza-
vu, a Sepsi OSK vezetőedzője úgy 
nyilatkozott, a fi úk fantasztikusan 
játszottak, nagyot küzdöttek, és 
mindvégig „odatették magukat”. 
Mint mondta, az alapszakasz utolsó 
találkozójához képest, amikor Sep-
siszentgyörgyön 1–1-re végeztek az 
FCSB-vel, ezúttal bátrabbak voltak 
támadásban és eredményesebbek 
a befejezéseknél. „Nincs veszíte-
nivalónk a rájátszásban, minden 
mérkőzésből a legtöbbet próbáljuk 
kihozni, számunkra a negyedik 

A HÁROMSZÉKI LABDARÚGÓCSAPAT ELŐSZÖR NYERT IDEGENBEN AZ FCSB ELLEN A LIGA 1-BEN

Vezérskalpot gyűjtött a Sepsi OSK

Skalpvadászok. A Sepsi OSK megfékezte az FCSB-t a Liga 1-es bajnokság rájátszásában 
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hely megszerzése az elsődleges cél, 
az előttünk álló három csapat a baj-
noki címért küzd” – fogalmazott a 
szakvezető.

A Sepsi OSK ezzel a sikerrel tovább-
ra is a negyedik helyet foglalja el a ta-
bellán, megelőzve a vasárnap szintén 
nyertes FC Botoșani-t. A moldvaiak a 
Clinceni gárdáját múlták felül 2-1-re. 
Az FCSB elszalasztotta esélyét, hogy 
elhúzzon az élen, 39 ponttal marad 
a 38 pontnál tartó Kolozsvári CFR és 
a 34 pontot gyűjtött Craiova előtt. A 
Sepsi OSK-nak 27, a Botoșani-nak 25, 
a Clinceni-nek pedig 22 pontja van.

Az újabb hétközi forduló során 
szerdán Sepsi OSK–Cliceni (16.30) 
és CFR–Botoșani (19) mérkőzések 
lesznek, majd csütörtökön Craiova–
FCSB (19.45) rangadót rendeznek a 
playoffb  an.

A Viitorul együttese eközben hiva-
talos közleményben kérte a Hivatá-
sos Labdarúgóligát (LPF) arra, hogy 
változtasson az elkövetkezendő for-
dulók műsorán, elfogadhatatlannak 
tartja ugyanis, hogy az alsóház egye-
düli tagjaként tíz nap leforgása alatt 
négy mérkőzést kellene lejátszanak. 
„A 3-6. fordulók mérkőzései elviek-
ben eldöntik a rangsort a kieső és 
az osztályozóra jutó gárdák között, 
a Viitorul pedig az egyedüli, akinek 
ezeket a mérkőzéseket tíz nap alatt 
kellene lejátszania, hármat közülük 
ráadásul idegenben. Figyelmeztet-

jük a műsorért felelős személyeket, 
hogy amennyiben nem változtat-
nak rajta, úgy csapatunk nem fog 
tudni pályára lépni a május 5-én, 
14.15-ra tervezett Hermannstadt el-
leni összecsapáson” – olvasható a 
közleményben. Meglátásuk szerint 
a műsor etikátlan és sportszerűt-
len, de nem az első alkalom, amikor 
együttesük emiatt hátrányt szenved. 
Rámutatnak arra, hogy a program 
révén nincs kellő idő a szükséges 
regenerálódásra, miközben nagy 
távokat kénytelenek rövid idő alatt 
megtenni két meccshelyszín között 
– a romániai útviszonyok mellett. 
„Inkább a játékosok bérét fi zetjük 
ki időben, mintsem az összeget 
charterjáratra költsük” – jegyezték 
meg. A Viitorul lapzártánk után a 
Voluntari vendége volt a harmadik 
fordulóban, majd április 29-én a Iași 
otthonában kell szerepelnie 14.30 
órától. Május másodikán hazai kör-
nyezetben fogadná a Dinamót, hogy 
utána a hatodik fordulóban, május 
harmadikán idegenben mérkőzzön 
meg a Hermannstadt csapatával.

A Liga 1 alsóházának negyedik for-
dulója ma Hermannstadt–Medgyes 
(16.30) és Argeș FC–UTA (19) mér-
kőzésekkel kezdődik, majd holnap 
Chindia–Astra párosítás szerint ját-
szanak 14 órától. Csütörtökön, a Vii-
torul meccse után 17 órától rendezik 
a Dinamo–Voluntari összecsapást.
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Megint „kétarcú” volt a Gyergyói 
Hoki Klub a romániai jégkorong-

bajnokság elődöntőjének harmadik 
mérkőzésén: két harmadon keresztül 
egyenrangú ellenfele volt a Brassói Co-
ronának, aztán a záró felvonásban ösz-
szeomlott. Hat perc alatt öt gólt kapott 
a hargitai piros-fehér együttes, ezért 
az alapszakaszgyőztes barcasági „Far-
kasok” 8-3-ra nyerték meg a találkozót 
és 3-0-s összesítettel továbbjutottak a 
fi náléba. Szilassy Zoltán, a Gyergyói 
Hoki Klub vezetőedzője szerint az elő-

döntő mindhárom meccse egyforma 
volt. „Mindegyik találkozón 45–50 
percig jól játszottunk, ám volt 10–15 
perc, amikor nem. A harmadik mecs-
csen is jól játszottunk két harmadig. 
Amikor az ellenfél lőtt egy újabb gólt, 
mi kinyíltunk, ész nélkül hajtottuk az 
egyenlítést, pedig több mint negyedó-
ra volt még a harmadik harmadból. 
Nagyon rizikós döntéseket hoztunk 
a pálya veszélyes területein, ezekből 
pedig a Brassó a maga javára fordítot-
ta a meccset. Negyven percig kiválóan 
játszottunk, de aztán percek alatt min-
dent tönkretettünk. Az elődöntő mind-

három meccsén voltak üresjárataink, 
és ezekért egy ilyen nagyszerű helyzet-
kihasználású csapat, mint a Corona, 
rögtön büntetett. Négy, négy és három 
gólt ütöttünk ezeken a találkozókon, 
ennyi találattal máskor meccseket le-
het nyerni” – értékelt a szakember. A 
folytatásban a GYHK a bronzéremért 
lép majd pályára, ellenfele viszont 
lapzártánkkor még nem volt ismert, 
mert a Csíkszeredai Sportklub–Galaci 
CSM párharc összesítettje a hargitaiak 
vasárnap esti 7-7-es sikere után 2-1-nél 
tartott. A negyedik találkozó lapzár-
tánk után ért véget. 

A Brassói Corona a román hokibajnokság első döntőse
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