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Liga 1: botlott a Sepsi OSK
Döntetlennel zárt a Sepsi OSK 
élvonalbeli labdarúgócsapata 
Târgoviștén a Chindiával (1-1), 
az újonc Craiovai U 1948 viszont 
1-0-ra legyőzte hazai környezet-
ben a Dinamót az alapszakasz 
második fordulójában. Ez azt 
jelenti, hogy a mezőnyben már 
csak négy alakulat – a Voluntari, 
az Argeș FC, Clinceni és Miove-
ni – nem szerzett még pontot, és 
mindössze két csapat, a Rapid és 
a Kolozsvári CFR hibátlan az idei 
szezonban. A szentgyörgyiek, 
az FCSB és a Craiovai Universi-
tatea csütörtökön a Konferencia 
Ligában lépnek pályára. Utóbbi 
immár Laurențiu Reghecampf 
irányítása mellett készül vissza-
vágni az FK Lacinak a második 
selejtezőkör első meccsén el-
szenvedett vereségéért, a hosszú 
éveken át külföldön dolgozó 
szakember ugyanis hétfő délután 
elvállalta az oltyán gárdánál a ve-
zetőedzői tisztséget. Két szezonra 
szóló szerződést írt alá. A 45 éves 
Reghecampf 2017 óta Szaúd-Ará-
biában dolgozott, legutóbb az 
al-Ahli gárdáját edzette. A hazai 
élvonalban a 2012–2014 és a 
2015–2017-es időszakban az FCSB 
vezetőedzője volt. Első mandá-
tuma során két bajnoki címet és 
egy Szuperkupát nyert a bukares-
tiekkel, majd második mandátu-
ma során kétszer ezüstérmesek 
voltak a Liga 1-ben.
 
Hivatalossá vált a DVTK
visszatérése az Erste Ligába
Hosszú tárgyalássorozat végén 
hivatalossá vált, hogy a DVTK 
Jegesmedvék jégkorongcsapata 
nem a szlovák Extraligában kezdi 
meg a következő szezont, hanem 
visszatér a magyar bázisú Erste 
Ligába. Egri István elnök a klub 
honlapján elmondta, az előző 
évad lezárásakor véget ért az a 
hároméves megállapodásuk, 
amelynek keretében a csapat Eu-
rópa egyik legnívósabb ligájában 
szerepelt. Hozzátette, a szlovák 
élvonalban való szereplés a ma-
gyar szövetség kiemelt projektje 
is volt. A magyar–román közös 
ligának így jelenleg tíz indulója 
van, mivel a legutóbbi idényben 
döntős Brassói Corona a határ-
időig nem adott be érvényes 
nevezést – és így még bizonytalan 
a részvétele.
 
Németország ellen kezd
a magyarok női hokiválogatottja
Németország ellen kezdi Magyar-
ország női jégkorong-válogatottja 
fennállása első elit-világbajnok-
ságát augusztus 21-én Calgaryban 
– hozta nyilvánosságra a koro-
navírus-járvány miatt többször 
elhalasztott seregszemle műsorát 
a nemzetközi szövetség. Az 
első forduló után sorrendben a 
csehek, a japánok és a dánok 
lesznek a piros-fehér-zöldek el-
lenfelei. Kvintettjükből a legjobb 
három jut a negyeddöntőbe. 
A fi nálét augusztus 31-én játsszák. 
Mivel a divíziós vébéket törölték, 
az elit vébén ezúttal nem lesz 
kieső, ezért már biztos, hogy Ma-
gyarország jövőre is a legjobb tíz 
válogatott között korcsolyázhat ki 
a jégre.

A „negyedik helyezések napja 
volt” tegnap a tokiói nyári 
olimpián, ahol Románia 
úszásban, Magyarország pedig 
hegyikerékpárban közelítette 
meg a dobogót.

 » KRÓNIKA

M indössze két századdal 
maradt le a dobogóról Da-
vid Popovici a tokiói nyári 

olimpián: a 16 éves úszó 200 méter 
gyorson, pályafutása első ötkarikás 
döntőjében az előkelő negyedik 
helyen zárt. A brit Tom Dean és 
honfi társa, Duncan Scott, valamint 
a brazil Fernando Scheff er előzték 
csak meg, utóbbit pedig úgy érzi, 
akár meg is „foghatta” volna a fi ná-
léban. Mindent összevéve viszont 
nem bánkódik az eredménye miatt, 
bevallása szerint azzal a céllal uta-
zott a játékokra, hogy a tőle telhető 
maximumot nyújtsa, ami sikerült. 
„Nem is lehetnék ennél elégedet-
tebb. Várom, hogy az edző majd fel-
rója, ami történt, de én csakis örülni 
tudok az eredményemnek, és biztos 
vagyok benne, hogy ő is boldog. 
Nem is számítottam éremre, a cél 
az volt, hogy tapasztalatot gyűjtsek. 
Nem érzem úgy, hogy elveszítettem 
volna a bronzérmet, hanem úgy 
gondolom, hogy elnyertem a negye-
dik helyet” – nyilatkozta a vegyes 
zónában Popovici a döntő után. A 
fi atal tehetség olimpiai kalandja 
ezzel a fi náléval viszont még nem 
ért véget, tegnap a száz méter gyor-
súszás előfutamaiban csobbant a 
medencében – és továbbjutott az 
elődöntőbe – azzal a céllal, hogy 
ugyanúgy jó eredményt érjen el. 
„Az úszás bestiáival versenyzek, de 
úgy gondolom, hogy kivívtam a jo-
got, hogy mellettük legyek, hogy én 
is a sportág egyik bestiájává váljak” 
– mondta Popovici.

Románia utoljára 2004-ben 
szerzett olimpiai érmet úszásban, 
akkor Camelia Potec 200 gyorson 
nyerni tudott, Ionuț Florea pedig 
200 háton bronzérmes lett. Hát-
úszásban ezúttal Robert Glință a 
100 méteres táv fi náléjában a nyol-
cadik lett, de úgy érzi: a maximu-
mot nyújtotta. „Mindent kiadtam 
magamból, ki vagyok merülve. Job-
ban úsztam, mint az előfutamok 
során, és örülök, hogy az időm csak 
kevéssel maradt el egyéni legjob-
bamtól. Technikailag és taktikailag 
jól úsztam, és nem hiszem, hogy 
bármi mást tehettem volna, hogy 
még jobb eredményt érjek el. Ez a 
jelenlegi szintem, és örülök, hogy 
képességeim maximumát tudtam 
most nyújtani” – értékelt a döntő 
után. Hozzátette, ő jobban kedveli 
a sprinttávokat, ezért reméli, hogy 
a párizsi olimpián már az 50 méte-
res hátúszás is a műsor része lesz, 
összességében viszont bizakodó, 
hogy pályafutása a továbbiakban is 
emelkedő tendenciát mutat majd.
A 100 méteres hátúszást a férfi me-
zőnyben az orosz Jevgenyij Rilov 
nyerte meg, míg a női mezőny-
ben az ausztrál Kaylee McKeown 
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Negyedik helyezések napja

Bravúr. Egyéni rekordot úszva negyedik lett 200 m gyorson az „újonc” David Popovici
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olimpiai rekorddal lett aranyérmes. 
A százméteres mellúszás fi náléját 
meglepetésre a mindössze 17 éves 
amerikai Lyia Jacoby nyerte meg, aki 
a sportág első alaszkai úszója, aki 
részt vesz az ötkarikás játékokon.

Sporttörténelmek íródtak
Jacoby mellett más sporttörténel-
mek is íródtak tegnap, hiszen im-
már a Bermuda-szigeteknek és a 
Fülöp-szigeteknek is van olimpiai 
bajnokuk, miután előbbi ország szí-
neiben a 33 éves, kétszeres világbaj-
nok Flora Duff y megnyerte a triat-
lon-versenyt, utóbbi ország számára 
pedig Hidilyn Diaz, a súlyemelők 55 
kg-os súlycsoportjában lett aranyér-
mes. A szörf első olimpiai bajnoka a 
brazil Italo Ferreira lett, miközben 
az ugyancsak új olimpiai sportág-
ként szerepelt utcai gördeszkázás 
női mezőnyében minden idők legfi -
atalabb pódiumát jegyezték, mivel a 
13 évesen győztes japán Nishiya Mo-
miji mellett egy másik 13 éves, vala-
mint egy 16 éves versenyző állhatott 
fel a dobogóra. Ezalatt a női kézilab-
da-torna Hollandia–Dél-Korea mér-
kőzése 43-36-ra végződött, és így az 
olimpiák történetének leggólgazda-
gabb összecsapása lett.

Nehéz helyzetben
A hollandok meccsét az A csoport-
ban rendezték, a másik ágon Ma-
gyarország lépett pályára, de 33-27-re 
kikapott Brazíliától – és mivel koráb-
ban a franciáktól is vereséget szen-
vedett, sereghajtó a B csoportban, 
és ezért nehéz helyzetbe került a 
továbbjutás szempontjából. Felada-
tát nehezítette és nehezíti, hogy Ko-
vacsics Anikó korábban sérült válla 
kifi camodott, és bár helyretették, 
számára véget ért az ötkarikás sereg-
szemle. Helembai Fannyt hívták be 
helyére. A piros-fehér-zöld együttes 
legközelebb július 29-án, romániai 
idő szerint 13.30-kor az orosz együt-
tessel találkozik, majd sorrendben 
Spanyolország és Svédország ellen 
lép majd pályára.

Magyarország férfi  vízilabda-vá-
logatottja viszont a nyitófordulóban 

elkövetett botlása után tegnap már 
a papírforma szerint 16-11-re legyőz-
te Japán legjobbjait az A csoport-
ban. Érdekesség, hogy a román pó-
lóbajnokságot fi gyelemmel követők 
a japánok keretében találhatnak 
ismerősre, hiszen Seiya Adachi és 
Yusube Okawa korábban a Nagyvá-
radi VSK együttesét erősítették. Ma-
gyarország csütörtökön – hajnali 4 
órakor – Dél-Afrika ellen mártózik 
meg a medencében.

Pontszerző „tekerés”
Romániához hasonlóan, amúgy 
Magyarország sem szerzett érmet 
tegnap, a legjobb eredményt a 19 
éves hegyikerékpáros Vas Kata 
Blanka érte el, aki bár a verseny ele-
jén bukott, végül a negyedik helyen 
zárt – csak a három dobogós svájcit 
nem tudta utolérni. A nap esemé-
nyeihez hozzátartozik még, hogy a 
női tornászok csapatversenye során 
a 19-szeres világbajnok amerikai 
klasszis, Simone Biles megsérült, 
és így az Egyesült Államok együtte-
sének be kellett érnie az ezüstérem-
mel. Az olimpiai cím az oroszoké 
lett, míg a britek a dobogó harma-
dik fokára állhattak fel.

Tegnap az is biztossá vált, hogy 
az asztaliteniszezők egyéni ver-
senyeiben nem lesz román érem: 
ahogyan Elizabeta Samara, úgy 
Szőcs Bernadette számára is a 
harmadik kör jelentette a végál-
lomást, miután 4-2-e kikapott az 
amerikai Juan Liutól. A tornát már 
csak a csapatversenyben folytat-
ják, ahol augusztus elsején Egyip-
tom ellen kezdenek – a nyolcad-
döntőben. Előtte azonban szerdán 
úszásban és vívásban is osztanak 
érmeket, a mai versenynap után 
pedig csütörtökön már az evező-
sök is lapátot ragadnak Tokióban. 
Lapzártánkkor változatlanul Ja-
pán (10 arany, 3 ezüst, 5 bronz), 
Egyesült Államok (9-8-8) és Kína 
(9-5-7) volt a sorrend az összesí-
tett éremtáblázaton. Magyarország 
egy arany- és egy ezüstéremmel a 
18.,míg Románia egy ezüstérem-
mel a 39. a rangsorban.
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