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Nagybányán maradt 
a rögbiserleg
A Nagybányai Știința röbgicsapata 
megvédte országos bajnoki címét, 
miután a Szuperliga szombat 
esti döntőjében 11-3-ra legyőzte a 
Steauát. A bukaresti, zárt kapuk 
mögött rendezett fi nálé megnye-
résével a máramarosiak negye-
dik alkalommal hódították el a 
serleget azóta, hogy az aktuális 
versenykiírás alapján szervezik 
a pontvadászatot, összességé-
ben pedig történetük nyolcadik 
bajnoki címét aratták. Minden 
egyes szezonban döntősök voltak, 
három évvel ezelőtt amúgy szintén 
a fővárosi „bakákkal” szemben 
nyertek 24-22-re. A döntő „hőse” a 
27 éves Helarius Axasman Kisting 
volt, aki mintegy két és fél éve 
csatlakozott a keretükhöz, a má-
ramarosi rögbisport első namíbiai 
sportolójaként mutatkozott be a 
Szuperligában. A nagybányaiak a 
Román Kupa fi náléjába is bejutot-
tak, ott a Temesvári SCM lesz az 
ellenfelük. A Béga-parti együttes 
szombaton a bajnokság bronz-
meccsén lépett pályára, de 16-11-re 
kikapott a Dinamótól. Az 5. helyért 
a Kolozsvári U 35-25-re felülmúlta a 
Konstancai Tomitanii-t.

Felülvizsgálják a szerződéseket
Románia Sport- és Ifj úsági Minisz-
tériuma felszólította a fennható-
sága alá tartozó klubokat, hogy 
vizsgálják át a 65 évnél idősebb al-
kalmazottaik munkaszerződését. 
A szaktárca által tartott átvilágítás 
során kiderült ugyanis, hogy ki-
lencven olyan személy áll alkal-
mazásban, akik már átlépték a 
nyugdíjkorhatárt. Többen közülük 
párhuzamosan kapnak nyugdíjat 
és fi zetést is. Novák Károly Eduárd 
sportminiszter hangsúlyozta: tisz-
teli a tapasztalatot és az érettséget, 
tisztában van azzal, hogy közülük 
többen bizonyították, hogy koruk 
ellenére képesek profi  módon 
dolgozni. Hatvanan viszont edzők, 
a rendszerben pedig nagyon kevés 
fi atal szakember talált magának 
helyet. „A sport egy folyama-
tosan mozgásban lévő ágazat, 
folyamatos új felfedezésekkel és 
újításokkal, létfontosságú, hogy 
ezekkel napirenden legyünk, hogy 
a fi atalokat motiválni tudjuk. 
Szükségünk van a tapasztalatra, 
tiszteljük a szakmai érettséget, de 
biztosnak kell lennünk abban, 
hogy a rendszerben a legalkal-
masabb és a legjobban felkészült 
szakemberek dolgoznak, teljes 
legalitásban” – indokolta a 
szerződések átvizsgálását kérő 
tárcavezető.

Elrontotta a Voluntari a Sepsi 
OSK stadionavatóját és Cris-
tiano Bergodi edző bemutat-
kozását: az Ilfov megyeiek 
2-1-re legyőzték a sepsiszent-
györgyieket az új háromszéki 
arénában. Az olasz szakember 
szerint kulcsfontosságú, hogy 
változzon a játékuk.
» VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

B irtokba vette új stadion-
ját a Sepsi OSK élvonalbeli 
labdarúgócsapata, ám az 

„erődben” – ahogyan a klubtu-
lajdonos Diószegi László nevezte 
a magyar kormánytámogatással 
felépült, mintegy 8400 férőhelyes 
arénát – lejátszott első mérkőzé-
sen elmaradt a remélt győzelem. 
A Voluntari együttese rontotta el a 
háromszékiek ünneplését, az Ilfov 
megyei gárda 2-1-re nyerte meg a 
Liga 1-es bajnokság hétvégi 12. for-
dulójában rendezett összecsapást.

Ez volt egyben Cristiano Bergodi 
bemutatkozása is a Kovászna me-
gyei piros-fehérek kispadján, a Leo 
Grozavut váltó olasz vezetőedző 
pedig úgy érzi: egy döntetlen igaz-
ságosabb lett volna. Döntetlenek-
ből viszont bőven kijutott a Sepsi 
OSK-nak az aktuális szezonban, a 
győzelem az, amire már kiéhezett 
az elmúlt idényben felsőházi rá-
játszásban harcoló alakulat szur-
kolótábora. Ennek a szakember 
szerint alapvető követelménye, 
hogy dolgozzanak. „Nem lehet 
egyik napról a másikra csapatot 
teremteni. Egyértelmű, hogy töb-
bet kell dolgoznunk” – fogalma-
zott a lefújást követően Bergodi. 
Értékelésekor rámutatott: fontos, 
hogy mást mutassanak a pályán, 
mert sajnos most is elkövettek hi-
bákat. „Voltak jó pillanataink, de 
nem volt szerencsénk. Nincs prob-

A SEPSISZENTGYÖRGYI ALAKULAT NEM TUDTA ÚJ OTTHONÁBAN TARTANI A PONTOKAT A LIGA 1-BEN

Elmaradt a Sepsi OSK győzelme

Lemaradtak. Vereséggel zárta első mérkőzését új stadionjában a Sepsi OSK

» „Nem lehet 
egyik napról a 
másikra csapa-
tot teremteni. 
Egyértelmű, 
hogy többet kell 
dolgoznunk” – 
fogalmazott a 
lefújást követően 
Bergodi.

léma a védelmünkkel, de hibáz-
tunk. Főleg a második gólnál, nem 
lett volna szabad annyira könnyen 
összeomlanunk az ellenfél ellentá-
madásakor. Aztán kihagytunk egy 
büntetőt is” – ecsetelte.

Ezen a szombati találkozón Cris-
tian Costin szerezte meg a vezetést 
a vendégeknek a 22. percben, a Sep-
si OSK pedig hiába ostromolta őket, 
a második találat is a voluntariaké 
lett – Rață növelte a különbséget. 
A háromszékiek támadójátéka a 
hajrában „fi zetődött ki”, amikor is 
Bojic a 79. percben szépített. A 67. 
percben megítélt tizenegyest, Luc-
kassen hagyta ki.

A Sepsi OSK már július óta nem 
tudott nyerni a hazai élvonalbeli 
bajnokságban: egy győzelem, hét 
döntetlen és négy vereség után 10 
pontnál tart az összetettben. A Vo-
luntari eközben a mezőny megle-
petéscsapataként már a nyolcadik 
sikerét pipálta ki, amivel 24-re ke-
rekedett pontjai száma a tabellán. 
Holtversenyben áll azzal az FCSB-
vel, amelyik szombaton 3-0-ra fe-
lülmúlta a Mioveni-t. Utóbbi ala-

kulat újfent a játékvezetést okolta 
a történtekért, Ion Georgescu, az 
Argeș megyei város polgármestere 
– akinek beleszólása van a csapat 
ügyeibe is – „gazembernek” ne-
vezte a Hivatásos Labdarúgóliga 
és az országos futballbírói testület 
vezetőségét, és újfent kilátásba 
helyezte a csapat visszaléptetését 
a pontvadászatból. „Szerdán hi-
vatalosan is bejelentjük, hogy ho-
gyan döntöttünk. Már korábban is 
mondtam, de most kifejezetten tá-
mogatom a visszalépést” – idézte 
a Gazeta Sporturilor az elöljárót. 
A Mioveni, mint ismeretes, újonc 
a hazai élvonalban. A szezon során 
már több ízben panaszt nyújtottak 
be a szerintünk pártoskodó bírás-
kodások miatt, de átirataik nem 
hoztak változást. „Talán a vissza-
lépésünk megkongatja a vészha-
rangot. Valószínűleg az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) is rá-
kérdez majd arra, hogy mi történt” 
– tette hozzá a polgármester, aki 
ma fog egyeztetni a városi tanács 
tagjaival és a szponzoraikkal az 
alakulat sorsáról.

A Mioveni amúgy tizenkét össze-
csapás során három győzelemmel 
és két döntetlennel tizenegy pon-
tot gyűjtött. Az összetettben meg-
előzi többek között azt a Dinamót 
is, amelyik hétvégén 2-1-re kika-
pott a Medgyesi Gaz Metan ven-
dégeként. A tegnapi mérkőzéseket 
lapzártánk után rendezték, ma 
pedig Botoșani–Chindia (17.30) és 
Craiovai Universitatea–Clinceni 
(20.30) párosítás szerint játszanak 
a 12. fordulóban. 
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Sellenberk törte meg a Chiajna veretlenségét

A Szeben megyei Sellenberk labdarúgócsapata szakította meg a Chiajna együttesének ve-
retlenségét a Liga 2-es bajnokságban: az erdélyi alakulat 1-0-ra múlta felül hazai pályán az 
összetettben addig második helyen álló alakulatot. A hétvégi 10. forduló után így nőtt a lista-
vezető Petrolul előnye az élen, a ploiești-i gárda ugyanis tegnap 4-0-ra győzött az edzőváltáson 
átesett, immár Andrei Șanda irányítása mellett felálló Brassói Steagul vendégeként. Az erdélyi 
csapatok közül a Kolozsvári Universitatea 3-0-ra nyert a Temesvári Poli otthonában, és az FK 
Csíkszereda is gyűjtött három pontot a Iași elleni 3-1-es sikerével. A Temesvári ASU Poli viszont
1-0-ra kikapott a Slobozia ottonában. A Steaua–Astra találkozó 1-1-el zárult, ma pedig Dés–
Hermannstadt (15.30-kor) mérkőzést rendeznek a 10. fordulóban.




