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WTA-torna lett a kolozsvári
Winners Open
A Bukarest Open licencének 
elvesztése után sem marad nem-
zetközi tenisztorna nélkül Romá-
nia: Kolozsváron rendezik idén 
augusztusban a Winners Open női 
tornát, immár a WTA keretében. 
A SportsFestival által szervezet 
verseny salakpályás viadal lesz, 
235 ezer dolláros összdíjazással és 
mintegy hatvan teniszező részvé-
telével. A tornát tavaly is megren-
dezték, de akkor még nem tartozott 
a tenisz-világszövetség égisze alá. 
A salakpálya amúgy Simona Halep 
erőssége, de a román klasszis 
tegnap 6:4, 5:7, 5:7-re kikapott a 
belga Elise Mertenstől Ion Țiriac 
madridi tornáján. A női tenisz-
sportot érintő hír amúgy az is, 
hogy a Reuters meg nem nevezett 
ITF forrásra hivatkozva úgy tudja, 
hogy a Fed-kupa-döntőt nem Bu-
dapesten fogják megrendezni. A 
Nemzeti Sport beszámolója alapján 
a magyarországi teniszszövetség 
szeretne szabadulni a költséges 
tornától, ezért arról értesítette a 
nemzetközi sportszervezetet, hogy 
a járvány miatt nem lehetséges 
megrendezni a tavaly áprilisról 
elhalasztott eseményt. Magyaror-
szág házigazdaként, szabad kártyát 
kapott a döntős szerepléshez. Az 
ITF most új helyszínt keres.
 
Az Újpest futballcsapata nyerte
a Magyar Kupát
Az Újpest labdarúgócsapata hódí-
totta el a Magyar Kupát, miután a 
hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a 
Fehérvár gárdáját a Puskás Aréná-
ban – néhány szurkoló jelenléte 
mellett – játszott, hétfői döntőben. 
Az MTI beszámolója alapján a 
találkozó egyetlen gólját Lirim 
Kasztrati szerezte a 101. percben, 
de a fehérváriak ekkor már kettős 
emberhátrányban futballoztak. 
Az Újpest 2018 után hódította el 
újra a trófeát, összességében pedig 
11. alkalommal diadalmaskodott. 
Sikere révén indulhat a Konfe-
rencia Liga első kiírásában. Nagy 
valószínűséggel viszont a Fehér-
vár is csatlakozik hozzá bajnoki 
másodikként vagy harmadikként, 
mivel a negyedik Paksnak már csak 
matematikai esélye van megelőzni 
az élvonalbeli bajnokság hétvégi 
zárásakor.
 
José Mourinho lesz
az AS Róma vezetőedzője
Az AS Róma tegnap bejelentette, 
hogy a következő szezontól José 
Mourinho lesz a labdarúgócsapa-
tuk vezetőedzője. Az olasz klub 
tájékoztatása szerint az 58 éves 
portugál tréner három évre, 2024 
júniusáig írt alá a Farkasoknál. 
Paolo Fonsecát váltja a tisztségben. 
A római együttes az idei szezonban 
az Európa Liga elődöntőjébe jutott, 
ám az első mérkőzésen 6-2-re 
kikapott idegenben a Manchester 
United vendégeként. A visszavágó 
holnap 22 órakor lesz. Akkor dől el 
a továbbjutás az Arsenal–Villarreal 
párharcban is, miután a spanyol 
csapat 2-1-re megnyerte házigazda-
ként az első összecsapást. Lapzár-
tánk után a Manchester City–PSG 
Bajnokok Ligája-elődöntő tovább-
jutója vált ismertté, míg ma Chel-
sea–Real Madrid találkozó lesz.

Megőrizte kétpontos előnyét 
a Kolozsvári CFR élvonalbeli 
labdarúgócsapata az FCSB-vel 
szemben, miután a felsőházi 
rájátszás ötödik fordulójában 
döntetlenre mérkőztek egy-
mással. A héten elkezdik a 
playoff  visszavágóit.
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A ráadáspercekben rabolt 
pontot az FCSB otthonából 
a Kolozsvári CFR élvonal-

beli labdarúgócsapata. A Liga 1 
felsőházi rájátszásának ötödik 
fordulójának rangadójában a há-
zigazda fővárosi együttes egy Tă-
nase által értékesített büntetővel 
szerezte meg a vezetést a 17. perc-
ben. A Szamos-partiak eredmény-

HAJRÁGÓLLAL EGYENLÍTETT A KOLOZSVÁRI CFR AZ FCSB ELLENI LIGA 1-ES MÉRKŐZÉSEN

Pontosztozkodós rangadó

Elbuktak. A Galac elleni helyosztón egyszer sem tudott nyerni a gyergyói gárda

 »  „A Jóisten 
igazságot tett” 
– fogalmazott a 
CFR-t edző Edi 
Iordănescu a le-
fújást követően.

telenül követeltek jogosnak vélt 
tizenegyest, de a 93. percben Deac 
szabadrúgásából Burcă befejelte a 
kapuba a labdát az 1-1-es végered-
ményhez. „A Jóisten igazságot tett” 
– fogalmazott a CFR-t edző Edi Ior-
dănescu a lefújást követően, bár 
ezúttal nem bírálta a játékvezetést. 
Úgy vélekedett viszont, hogy a játék 
teljes képe alapján igazságtalan lett 
volna, ha kikapnak, ugyanakkor az 
időnként szakadozó játékkal prob-
lémája volt. „A labdarúgás intenzi-
tást, rivalitást, dinamizmust jelent, 
nem pedig azt, hogy percenként va-
laki a gyepszőnyegre esik sérültek, 
a lassú bedobások és késlekedések. 
Nem tudom, hogy volt 25 percnyi já-
ték összesen az első vagy a második 
félidőben” – mondta.

A döntetlen után a címvédő fel-
legvári együttes az összetett élén 
maradt, és változatlanul két pont 

az előnye a trónkövetelő FCSB-vel 
szemben. Csütörtökön a CFR a Clin-
ceni vendége lesz 17 órától, majd Bo-
toșani–FCSB mérkőzést rendeznek 
19.45-től. A hatodik forduló Sepsi 
OSK–Craiovai Universitatea össze-
csapása ma 19 órakor kezdődik a 
playoffb  an.

A playoutban is hétközi találkozó-
kat rendeznek, a tegnap lapzártánk 
után lejátszott Chindia–Medgyes 
csata után ma Astra–UTA (12 óra), 
Hermannstadt–Viitorul (14.15) és 
Iași–Dinamo (16.30) párosítás sze-
rint lépnek pályára. A hatodik fordu-
lót csütörtökön az Argeș–Voluntari 
(14.30) meccs zárja.

A pontvadászat május végéig tart, 
a felsőház számára a hatodik forduló 
a rájátszás első visszavágó fordulóját 
jelenti, miközben az alsóház számá-
ra kilenc fordulót jelentő körmérkő-
zéses rájátszást szerveznek idén.
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 » GERGELY IMRE

Galacra került a hazai férfi  jég-
korongbajnokság bronzérme, 

miután az egyik fél harmadik győ-
zelméig tartó Gyergyói HK elleni kis-
döntőt 3-0-s összesítettel megnyerte 
a moldvai együttes. Számos szurkolói 
kommentből az derül ki, hogy a har-
gitai piros-fehérek szimpatizánsai 
szégyennek tartják, hogy egy Erste 
Liga-csapat alulmarad egy csak ro-
mániai színtéren szereplő együttessel 
szemben. A Galac játékosállománya 
viszont erős, ezt tanúsítja, hogy a 
szezon során háromszor verte meg a 
Brassói Coronát, és kétszer a Csíksze-
redai Sportklubot az alapszakaszban, 
a GYHK-val is 2:2 lett a mérlege. A csa-
lódás inkább amiatt látszik jogosnak, 
mert a kisdöntő harmadik mérkőzése 
egyben egy kilencmeccses vereségso-
rozat utolsó állomása volt. A piros-fe-
hérek ezt megelőzően a Csíkszeredai 
Sportklub elleni Erste Liga-negyed-
döntő második mérkőzésén ünnepel-
hettek győzelmet.

Innen a GYHK háromszor kikapott, 
és nem jutott a legjobb négy közé 
az Erste Ligában, majd háromszor 
egymás után alulmaradt a Brassóval 
szemben, és így a romániai döntő is 
elúszott. A galaciak elleni kisdöntő pe-
dig igazából már a második összecsa-
páson eldőlt, amikor a 3-3-as állásnál 
kapott újabb gólra nem tudtak vála-
szolni Sillóék, és ezzel a galaciak 2:0-s 
előnybe kerültek összesítésben. Látha-
tó volt, ezt már nem fogják kiengedni 
a kezükből a nagyon rutinos oroszok. 
A harmadik összecsapást 6-3-ra nyerte 
meg hétfő este a galaci gárda.

Az okokról sokféle vélemény hall-
ható, olvasható a közösségi médiá-
ban is. A vezetőedző, Szilassy Zoltán 
szerint viszont egyszerű magyarázata 
van a vereségeknek. „Az ellenfél job-
ban jégkorongozott, mint mi, jobb 
játékerőt képviselő csapattal szem-
ben maradtunk alul” – summázta a 
szakember. Hangsúlyozta ugyanak-
kor, hogy természetesen győzelmi 
céllal léptek pályára, játékosai sokat 

is dolgoztak azért, de nem volt elég. 
„Gratulálunk a Galacnak, megérde-
melten lett bronzérmes. Rengeteg 
anyag, információ gyűlt össze ezen a 
három mérkőzésen is, amelyekből le 
kell vonnunk a megfelelő konzekven-
ciákat, és hasznosítanunk ezeket a 
következő szezonra” – mondta.

Szilassy szerint szakmai szempont-
ból nem lehet egy kalapba helyezni az 
egymás után elveszített 9 mérkőzést, 
3 különböző sorozatról van szó. Ami 
közös volt ezekben, hogy a mérkőzé-
sek nagyobb részében megvoltak a 
csapata győzelmi esélyei, annak el-
lenére, hogy ez a keret most ennyire 
volt képes.

A Gyergyói HK Facebook-oldalán 
közzétett interjúban úgy fogalma-
zott, „Achiles-sarkuk”, hogy mentá-
lisan nagyon törékenyek. „Képesek 
vagyunk összeomlani, ha egyenlít 
az ellenfél, vagy ha vezetést szerez. 

Ilyenkor hajlamosak vagyunk olyan 
dolgokat sürgetni, amelyeknek nem 
lenne helyük abban az időben. Tör-
tént ilyen a Csíkszereda elleni meccse-
ken, Brassó ellen, és most Galac ellen 
is” – mondta. Meglátása szerint nem 
tudták kezelni azt a nyomást, amikor 
vezetést szereztek, és az ellenfél ost-
rom alá vonta őket. „Úgy gondolom, 
ez nem egy nyers jégkorongszakmai 
kérdés, hanem inkább mentális oka 
van” – vélekedett Szilassy, hozzátéve, 
hogy a szezon tapasztalataiból levon-
ják a megfelelő következtetéseket, és 
igyekeznek ezeket a csapat javára for-
dítani, hogy a 2021–2022-es szezont 
erősebben tudják elkezdeni.

A Brassói Corona–Csíkszeredai 
Sportklub döntő harmadik mérkőzé-
sén a barcaságiak idegenben 6-5-re 
nyertek, ezért a hargitaiak 2-1-es ösz-
szesítettről léptek pályára lapzártánk 
után a negyedik összecsapáson.

A Galac legyőzte a GYHK-t a hokisok bronzérméért

 » A Gyergyói HK 
Facebook-oldalán 
közzétett inter-
júban Szilassy 
Zoltán vezetőedző 
úgy fogalmazott, 
hogy „Achiles-sar-
kuk”, hogy men-
tálisan nagyon 
törékenyek.




