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• Kétgólos győzelemmel kezdte a labdarúgó 1. Liga új szezonját a sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK, pénteken késő délután hazai pályán 2–0-ra 
nyert az Academica Clinceni ellen. A háromszéki együttes a héten bemu-
tatkozik a nemzetközi porondon is, csütörtökön késő este a Konferencia 
Ligában a szlovák Spartak Trnava vendége lesz.

Z Á T Y I  T I B O R  

A Sepsi OSK végig uralta a 
Clinceni elleni mérkőzést, 
az elejétől támadólag lépett 

fel. Az első félidő legnagyobb lehe-
tősége a szünet előtt adódott, Mit-
rea szabadrúgása az oldalhálóba 
vágódott, így gól nélküli döntetlen-
nél vonultak pihenőre a csapatok. A 
szünet után hamar előnybe került 
Leo Grozavu csapata, a csereként 
beállt új igazolás, Rajko Rep sza-
badrúgása a védők között jutott a 
kapuba. A Sepsi OSK szlovén légi-
ósa negyedórával később ismét kö-
zel volt a gólhoz, távoli lövésével a 
kapufát találta el. Győzelmüket a 
84. percben biztosították be a sep-
siszentgyörgyiek, Mitrea távoli pró-
bálkozásánál a vendégek kapusa 
óriásit hibázott, a labda túljutott 
rajta és a hálóban kötött ki.

A magabiztos győzelem ellené-
re Leo Grozavu, a Sepsi OSK edzője 
óvatosan fogalmazott. „Természete-
sen jár a dicséret a fi úknak, amiért 
a fullasztó hőség ellenére tudták 
diktálni a ritmust, uraltuk mind-
két félidőt, megérdemelt győzel-
met arattunk. De ne felejtsük el, ez 
csak az első forduló, van még hátra 
huszonkilenc” – mondta Grozavu a 
mérkőzést követően, majd kitért a 
csapat keretgondjaira. „Nagyon ne-
héz időszak következik számunkra, 
a Konferencia Ligában játszunk, 
hosszú kiszállásaink lesznek. És je-
lenleg nincs minden posztunk két 
játékossal lefedve. Most a regene-
rációra kell nagyon odafi gyelnünk, 
háromnaponta meccseink vannak, 
és amikor ilyen hőségben játszasz, 
kétszer olyan nehéz minden, mint 
normális körülmények között. Van-
nak problémáink, hiszen az újon-
nan érkezők még nem szokták meg 

a ritmusunkat, mindannyian izom-
fájdalmakkal küzdenek. Reméljük, 
hogy a következő fordulókban felve-
szik a ritmust, máskülönben nagyon 
nehéz lesz háromnaponta játszani” 
– folytatta.

A Sepsi OSK legközelebb csütör-
tökön este lép pályára, első hivata-
los nemzetközi kupamérkőzésén, a 
Konferencia Liga második fordulójá-
ban a szlovák Spartak Trnava vendé-
ge lesz Nagyszombaton. A bajnokság 
második fordulójában, jövő hétfőn 
pedig a Chindia Târgoviște otthoná-
ban játszik.

A bajnokság amúgy gól nélküli 
döntetlennel kezdődött, az 1. Liga 

nyitómeccsén az FC Botoșani és az 
FCSB nem bírt egymással. A címvé-
dő Kolozsvári CFR korán kétgólos 
előnybe került a bajnokság egyik 
újoncával, az U Craiova 1948-cal 
szemben, de meglepetésre a ven-
dégek még az első félidőben egyen-
lítettek, betalált többek között az 
FK Csíkszereda korábbi csatára, 
Juan Bauza is. A CFR végül nagyot 
küzdve behúzta a győzelmet, az 
előző szezont a Sepsinél töltő Petri-
la góljával tartotta otthon a három 
pontot. A Román Kupa- és Szuper-
kupagyőztes Universitatea Craiova 
is sikerrel kezdett, 1–0-ra verte az 
FC Argeșt.

Labdarúgó 1. Liga, 1. forduló: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–
Academica Clinceni 2–0  (0–0), 
gólszerzők Rep (56.), Mitrea (85.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Tin-
cu, Mitrea, Ispas (Dumitrescu, 78.) 
– Gonzalez (Dumiter, 81.), Vașvari, 
Păun – Aganovic (Rep, 46.), Bărbuț 
(Askovski, 46.) – Csuncsukov (Bo-
jic, 64.). Edző: Leo Grozavu. Továb-
bi eredmények: FC Botoșani–FCSB 
0–0, Kolozsvári CFR–U Craiova 1948 
3–2 (2–2), gólszerzők Deac (10.), Ta-
hiri (13.), Petrila (75.), illetve Bauza 
(22.), Baeten (33.); Medgyesi Gaz Me-
tan–CS Mioveni 1–0 (1–0), gólszerző 
Chamed (14., tizenegyesből), kiál-
lítva Yuri (77., Medgyes); Universi-
tatea Craiova–FC Argeș 1–0 (0–0), 
gólszerző Ivan (55.). Az Aradi UTA–
Konstancai Farul és a Bukaresti Ra-
pid–Chindia Târgoviște mérkőzés 
lapzárta után ért véget. A Bukaresti 
Dinamo–FC Voluntari találkozó ma 
20.30-kor kezdődik.

A z első mérkőzésen elszen-
vedett 3–2-es vereség után 

a hazai környezetben rendezett 
visszavágót már simán, 2–0-ra 
vette a Spartak Trnava, így a lab-
darúgó UEFA Európa Konferencia 
Liga második selejtezőkörében a 
nagyszombatiak ellenfele a Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK lesz. A 
Sepsi OSK július 22-én 21.45 órától 
idegenben, Felvidéken, a Spartak 

Trnava otthonában mutatkozik be 
a harmadik számú európai kupa-
sorozatban, a visszavágóra pedig 
július 29-én 20 órától kerül sor a 
sepsiszentgyörgyi szemerjai sta-
dionban. Szintén a 2. fordulóban 
FCSB–Sahter Karagandy (kazah) 
és Universitatea Craiova–Laci (al-
bán) párharcokra kerül sor.

A magyarországi csapatok kö-
zül a MOL Fehérvár FC már az első 

fordulóban búcsúzott a labdarúgó 
Konferencia Liga selejtezőjében: 
Szabics Imre együttese a hazai 1–1-
es döntetlen után a visszavágón 
2–0-ra kapott ki az örmény Ararat 
Jereván vendégeként. A Puskás 
Akadémia bejutott a második for-
dulóba, Hornyák Zsolt együttese az 
idegenbeli 1–1-es döntetlen után a 
csütörtöki visszavágón 2–0-ra nyert 
otthon a fi nn Inter Turku ellen. A 

mérkőzés utolsó félórájában az FK 
Csíkszereda korábbi játékosa, Mari-
us Corbu is pályára lépett a magyar 
csapat színeiben. A Puskás Akadé-
mia következő ellenfele a lett RFS 
csapata lesz. A július 22-én és 29-én 
zajló Konferencia Liga 2. selejtező-
körében érdekelt lesz az Újpest FC, 
amelynek ellenfele a liechtensteini 
FC Vaduz.

Dobos László

Magyar–román 
páros győzött
Stollár Fanny és Mihaela Buzăr-
nescu nyerte a páros versenyt 
a 235 ezer dollár összdíjazású 
budapesti salakpályás női 
tenisztornán. Az egyesben a 
selejtezőben búcsúzott Stollár-
nak ez volt az ötödik WTA-dön-
tője párosban, és második tor-
nagyőzelmét aratta a 2018-as 
budapesti fedett pályás viadal 
megnyerése után. „Először is 
köszönöm a partneremnek, 
hogy végigjátszotta velem ezt 
a tornát” – mondta a díjátadón 
a magyar játékos, utalva 
arra, hogy a tokiói olimpián is 
szereplő Buzărnescunak fontos 
volt, hogy szombaton rendez-
ték a döntőt. Női egyesben 
ukrán–kazah finálé volt, a mér-
kőzés lapzárta után fejeződött 
be. Női egyes, elődöntő: Julija 
Putyinceva (kazah, 1.)–Gálfi 
Dalma 6:2, 3:6, 6:2, Anhelina 
Kalinyina (ukrán)–Danielle Col-
lins (amerikai, 2.) 7:6, 4:1-nél 
Collins feladta.

Egy lépésre 
a bajnoki címtől
A Milwaukee Bucks remek 
hajrával 123:119-re nyert a 
Phoenix Suns vendégeként 
az észak-amerikai kosárlab-
da-bajnokság (NBA) nagydön-
tőjének ötödik felvonásán, így 
összesítésben 3–2-re vezet 
az egyik fél negyedik sikeréig 
tartó párharcban. A Bucks 
0–2-ről fordítva, sorozatban 
a harmadik meccset nyerte 
meg a fináléban, amelyben ez 
volt az első idegenbeli siker. 
A hatodik mérkőzést romániai 
idő szerint szerda hajnalban 
rendezik Milwaukee-ban.

Schmid Julia 
nem utazik el
A kajak-kenu szlalom szak-
ágban kvótás Schmid Julia 
lemondott a tokiói ötkarikás 
szereplésről a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) azon dön-
tését követően, miszerint 
csakis Covid-19 ellen védett 
sportoló lehet tagja a magyar 
csapatnak. „A Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöksége július 
9-én döntött arról, hogy csakis 
Covid-19 ellen védett sportoló 
lehet a magyar csapat tagja a 
tokiói olimpián. Ezt követően a 
szlalom kajakban visszaosztott 
kvótával rendelkező Schmid 
Julia jelezte, hogy ezen okból 
lemond az olimpiai indulásról, 
így a Magyar Olimpiai Bizott-
ság visszavonja nevezését a jú-
lius 28-án kezdődő versenyre” 
– jelentette be közleményében 
a MOB, hozzáfűzve: a témában 
további kommentárt nem kíván 
tenni. A szlalom szakágban 
magyarok eddig nem indultak, 
az osztrákoktól honosított 
Schmid Juliával szemben az 
elvárás a tisztes helytállás lett 
volna.
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Megvannak a Spartak–Sepsi párharc időpontjai

Kezdődik a többfrontos terhelés
Háromnaponta meccset játszik a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK

Szurkolói előtt nyert a Sepsi OSK 
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