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Holland válogatottal erősít
a Bukaresti CSM
A Bukaresti CSM női kézilabdacsa-
patához igazolt Yvette Broch. A 31 
éves holland válogatott beálló a 
következő idénytől játszik majd a 
romániai együttesnél, egyelőre még 
a Metz gárdáját erősíti. Korábban 
amúgy a Győri ETO légiósaként is 
szerepelt. A fővárosi alakulat az idei 
szezonban nem kvalifi kált a Baj-
nokok Ligája négyes döntőjében. 
Jelenleg a hazai élvonalbeli pont-
vadászat rájátszására összpontosít. 
Eközben a férfi  mezőny legjobbjai 
Európa-bajnoki selejtezőt vívnak: 
Románia ma 18 órától Szebenben 
fogadja a svédeket.
 
Új alelnöke lett
a hazai síszövetségnek
Tisztújító közgyűlést tartott a Ro-
mán Sí- és Biatlonszövetség (FRSB): 
a közgyűlésen nem történt különö-
sebb meglepetés, a szövetség elnö-
ke Dan Gheorghe Mihoc maradt, 
főtitkára pedig Puiu Gașpar, de 
újdonságot jelent, hogy alelnök-
nek a csíkszeredai Márton Simont 
választották a következő évekre. A 
farkaslaki születésű, évtizedek óta 
Csíkszeredában élő Márton Simon 
a romániai biatlonsport utóbbi 
három évtizedének egyik legsikere-
sebb edzője, érmes helyezések, ifj ú-
sági és felnőtt világbajnokságokon 
elért kiváló eredmények hátterében 
állt. Hat téli olimpiára kísérte el a 
romániai válogatottat, edzésmód-
szerei több egyetemi kurzusban 
megtalálhatóak. Jelenleg a Csíksze-
redai ISK igazgatója, ő a hargita-
fürdői biatlonpálya megálmodója. 
„Nem kampányoltam, de a kollégák 
többsége rám szavazott. Én képvise-
lem Székelyföldet a síszövetségben. 
Rövid távon a szűk egy év múlva 
esedékes téli olimpiára való felké-
szülés, a kvalifi kációs versenyeken 
való részvétel van napirenden a 
szövetségnél. Januárig tolódott ki 
a kvalifi kációs időszak, és komoly 
esély van arra, hogy székelyföldi 
sízők is jelen legyenek a 2022-es 
pekingi téli olimpián” – mondta el 
Márton Simon.
 
Bővülhet a keretlétszám
a futball-Eb-re
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) 23 főről 26-ra emelheti a 
válogatottak nyári Európa-baj-
nokságra nevezhető játékosainak 
számát – írta a The Times. Az UEFA 
végrehajtó bizottságának még el 
kell fogadnia az ajánlást, de a hírek 
szerint ez már csak formalitás. Az 
M4 Sport internetes oldalának be-
számolója alapján a belga szövetsé-
gi kapitány, Roberto Martínez és az 
olaszokat irányító Roberto Mancini 
az elsők között emelte fel hangját 
annak érdekében, hogy bővebb 
kerettel készülhessenek a csapatok 
a kontinensviadalra. A koronaví-
rus-járvány miatt a labdarúgókon is 
nagyobb a terhelés és az esetleges 
sérülések, illetve pozitív tesztek 
miatt szükséges a változtatás. 
Ennek okán az UEFA már korábban 
jelezte, hogy az Eb-n három helyett 
öt cserelehetősége lesz az együt-
teseknek. Az angolokat irányító 
Gareth Southgate szívesebben 
maradt volna a 23 fős létszámnál, 
de elismerte, így nyugodtabban 
várhatják az Eb-t az együttesek.

Még egy évet várni kell a vi-
deóbíró-rendszer alkalmazásá-
ra a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokságban: a Hivatásos 
Labdarúgóliga (LPF) vezető-
ségének bejelentése alapján 
a Liga 1 következő idényének 
rájátszásakor lehet majd 
gyakorlatban is használni a 
játékvezetői tévedések vissza-
szorítását célzó technikát.
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J övőre marad a videóbíró-rend-
szer (VAR) bevezetése a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnok-

ságban, a Hivatásos Labdarúgó liga 

A KÖVETKEZŐ FUTBALLSZEZON RÁJÁTSZÁSÁBAN MÁR ALKALMAZHATJÁK A TECHNIKÁT

Jövőre befuthat a VAR a Liga 1-be

Ismerősök. A Román Kupa és az Erste Liga után a hazai bajnokságban is Brassó-Sportklub döntő lesz

 » „Mindegyik 
fél a jövő évi 
rájátszás rajt-
ját vállalta fel 
határidőként” 
– mondta tegnap 
Justin Ștefan, az 
LPF főtitkára.

(LPF) vezetősége tegnap sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy a következő 
Liga 1-es szezon rájátszásakor lehet 
már számítani a játékvezetői tévedé-
sek visszaszorítását célzó technika 
alkalmazására. Ismeretes, hogy a 
VAR bevezetése már régóta napiren-
den van Romániában, de a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) és az 
LPF közötti viták, továbbá a korona-
vírus-járvány több alkalommal is el-
napolta a kivitelezést. Az illetékesek-
nek viszont sikerült megállapodniuk 
a bevezetéshez szükséges költségek 
elosztásában, így a liga főtitkára, 
Justin Ștefan tájékoztatása alapján 
az LPF 250 ezer euróval járul hozzá 
a sípmesterek képzéséhez szükséges 
félmillió eurós összeghez, és a na-
pokban aláírják az együttműködési 

megállapodást. „Mindegyik fél a jövő 
évi rájátszás rajtját vállalta fel határ-
időként” – mondta Ștefan. Az LPF 
elnöke, Gino Iorgulescu hozzátette, 
hogy mintegy 50 bírót képeznek ki 
a VAR használatára, ami időigényes, 
ezért is kell még egy esztendőt várni 
a technika alkalmazására.

A Liga 1 aktuális szezonja, mint is-
meretes, már a rájátszásnál tart. Az 
alsóházban pedig miután hétfő este 
a Viitorul kikapott 1-0-ra a Voluntari 
vendégeként a harmadik forduló-
ban, lapzártánk után már elkezdték 
a negyedik fordulót is. Ott ma Chin-
dia–Astra (14 óra) összecsapás lesz 
a playoutban, míg a felsőházban 
Sepsi OSK–Cliceni (16.30) és Kolozs-
vári CFR–Botoșani (19) párosítás 
szerint játszanak.
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Ismét Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC–
Szatmárnémeti VSK döntőt ren-

deznek a női élvonalbeli kosárlab-
da-bajnokságban. A két csapat már 
hagyományos riválisnak számít a 
pontvadászatban, ahhoz pedig, hogy 
ismét összecsapjanak a fi náléban, a 
háromszékiek a Brassói Olimpiát, a 
partiumiak pedig az Aradot búcsúztat-
ták a legjobb négy között. Az elődön-
tők az egyik fél harmadik győzelméig 
tartottak, és három találkozó elegendő 
is volt a továbbjutó eldöntéséhez. A 
Sepsi OSK 93:60 és 96:31 arányú siker 
után 78:48-ra nyerte meg a barcasá-
giak elleni harmadik összecsapást a 
3-0-s összesített beállításához. Ezalatt 
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A tervezettnél egy nappal korábban, 
már holnap este elkezdődik a ro-

mán jégkorongbajnokság döntője, a 
három nyert mérkőzésig tartó Brassói 
Corona–Csíkszeredai Sportklub pár-
harc. Az első két összecsapást, csü-
törtökön és pénteken a barcaságiak 
pályáján játsszák le, majd hétfőn a 
hargitaiak otthonába költözik a csata.

A párosítás amúgy hétfő este végle-
gesedett, akkor, amikor a Sportklub 
5–2-re legyőzte hazai pályán a Galaci 
CSM-t, és ezáltal beállította a 3–1-es 
összesítettet a továbbjutáshoz. A Cenk 
alatti „Farkasok”, mint ismeretes, egy 
nappal korábban kvalifi káltak a fi nálé-
ba, a Gyergyói HK elleni 3–0-s összesí-
tett sikerükkel.

„Fontos, hogy most a Brassó ellen 
döntő első mérkőzésre összpontosít-
sunk, ne a döntőre összességében. 
A Brassónak eggyel több napja volt 
pihenni a fi náléra, viszont remélhető-
leg mi továbbra is ilyen nagyszerűen 
fogunk teljesíteni” – nyilatkozta Jason 
Morgan, a Sportklub vezetőedzője. Se-
gítője, Hozó Levente rámutatott arra, 
hogy a barcasáiaknak nagyon fontos a 
román bajnokság, de ahogyan az Erste 
Ligában, úgy a hazai pontvadászatban 

a szatmáriak 83:55 és 84:64 arányú 
győzelmet követően hétfő este 77:61-
re verték az Aradot a döntőben való 
részvételhez. A fi nálé szintén az egyik 
fél harmadik sikeréig tart majd, az első 
két összecsapást május ötödikén és 
hatodikán a címvédő háromszékiek 
otthonában rendezik, majd május 10-
én a szatmáriak lesznek házigazdák. A 
Brassó ezalatt az aradiakkal csap össze 
a bajnokság bronzérméért, de ez a pár-
harc az egyik fél második sikeréig tart. 
A döntőben amúgy a Sepsi SIC számít 
esélyesnek, amellett, hogy az elmúlt 
négy szezon aranyérmét megnyerte, 
nemzetközi szinten is sikeres volt idén, 
amikor negyeddöntőbe jutott a FIBA 
Eurokupában. Az elmúlt szezonban, 
mint ismeretes, a koronavírus-járvány 

miatt nem befagyasztották a szezont, 
azelőtt viszont sorozatban kétszer is 
Sepsi SIC–Szatmár döntőt rendeztek, 
és mindkét alkalommal a háromszé-
kiek nyertek. Hasonlóképp alakultak 
a találkozóik az idei bajnokság alap-
szakaszában is, a Zoran Mikes edzette 
Kovászna megyeiek pedig már a Ro-
mán Kupát is elhódították az aktuális 
idényben.

A férfi ak pontvadászata még az 
alapszakasznál tart, az utolsó tornákat 
pedig a héten rendezik. A Kolozsvári 
U-BT 46 ponttal áll az élen, a Nagyvá-
radi VSK-nak csak 37 pontja van, de 
klubtörténeti nemzetközi sikert ünne-
pelve érkezett meg tegnap a bukaresti 
tornára, hiszen vasárnap elhódította a 
FIBA Eurokupa bronzérmét. 

is felülmúlnák erdélyi riválisukat. „Ez 
a harmadik döntő ebben a szezonban 
a Coronával. Decemberben a Román 
Kupa fi náléjában nem volt szeren-
csénk, a csapat egy hosszú, vírus mi-
atti kihagyás után tért vissza a jégre, és 
ez meg is látszott a játékunkon. Az Ers-
te Liga döntőjében viszont több olyan 

meccs volt, amelyen tisztán, nullára 
nyerve vertük a Brassót. Nem legyőz-
hetetlenek, ők azonban erre a döntőre 
külön készültek, nagy hangsúlyt fek-
tetnek rá, de nekünk is a győzelem a 
célunk, meg szeretnénk mutatni, hogy 
mi vagyunk a legjobb hokicsapat eb-
ben a régióban” – mondta Hozó.

Hagyományos csata a nők kosárlabdaserlegéért

Megint egymásra talált a Brassó és a Sportklub

 » Az elmúlt 
szezonban, mint 
ismeretes, a 
koronavírus-jár-
vány miatt nem 
befagyasztot-
ták a szezont, 
azelőtt viszont 
sorozatban 
kétszer is Sepsi 
SIC–Szatmár 
döntőt rendez-
tek, és mindkét 
alkalommal a 
háromszékiek 
nyertek.

 » „Ez a harma-
dik döntő ebben 
a szezonban a 
Coronával” – em-
lékeztetett Hozó 
Levente.




