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A BUKARESTI ALAKULAT NEM TUD PÁLYÁRA LÉPNI A VOLUNTARI ELLENI NYOLCADDÖNTŐBEN

Erste Liga: elmarad
a brassóiak kiszállása
Koronavírus-fertőzés miatt nem tudja lejátszani a tavalyi döntős Brassói
Corona jégkorongcsapata a következő
négy mérkőzését az Erste Ligában – adta
hírül a közös magyar–román bajnokság
hivatalos oldala. A mérkőzéseket nem
fogják későbbi időpontban pótolni. A
barcaságiak arról tájékoztatták a ligát,
hogy az igazolt Covid–19 fertőzöttek,
valamint a még nem igazolt, de tüneteket
mutató játékosok miatt jelenleg nem tud
a szükséges 13+1 fővel kiállni, így nem
utazik el a héten magyarországi túrájára
– áll a közleményben. A brassóiak a MAC
HKB Újbuda, az FTC-Telekom, az UTE,
valamint az UNI Győr ETO HC ellen léptek volna pályára. Az elmaradt mérkőzések eredményeit 5-0-val a magyarországi
alakulatok javára írják.

Búcsúzott a kupától az FCSB
Játék nélkül búcsúzott az FCSB a
labdarúgó-Román Kupától. A fővárosiaknak nincs elegendő ép játékosuk
ahhoz, hogy ma pályára lépjenek a
Voluntari ellen, ezért Ilfov megyei
„szomszédaik” jutnak tovább a nyolcaddöntőből. Az első meccseket már
tegnap lejátszották, holnap pedig a
bajnokságban a CFR-től vereséget
szenvedő Sepsi OSK is pályára lép a
negyeddöntős szereplésért.
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Nem maradtak talpon. Az FCSB-nél nincs elég játékos a szerdai kupameccshez

pását. „Minden klubnak van fiókcsapata,
juniorjai és egy akadémiája” – állapította
meg, ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy
nem tehetnek mást, mint elfogadják, amit
az LPF határozott, és november 4-én pótolják be a vasárnap elmaradt bajnoki
meccset. A szabályzat kimondja: ha az
újraütemezett időpontban sem tudják azt
lejátszani, akkor függetlenül attól, hogy
mely fél miatt marad el, az FCSB vesztené
azt el játék nélkül 3-0-ra a zöldasztalnál.
Elmarad ugyanakkor az FCSB mára
tervezett, Voluntari elleni összecsapása
a Román Kupa nyolcaddöntőjéből, a bukarestieknél ugyanis továbbra is túl sok
a sérült és a koronavírus-fertőzés miatt
elkülönített játékos. Hétfő késő este jelezték, hogy nem tudnak megjelenni a
mérkőzésen, és mivel a kupában nincs lehetőség halasztásra, Edi Iordănescu edző
2020-ban győztes gárdája játék nélkül,
3-0-ra elveszíti a találkozót, és a Volun tari
folytathatja menetelését a kupatornán.
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egyőzte a Kolozsvári CFR a Sepsi
OSK-t a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A fellegvári együttes 2-0-ra nyerte meg hazai pályán a 13.
fordulóban rendezett összecsapást, és
ezáltal növelte előnyét az összetett élén.
Jelenleg 33 pontja van, nyolc ponttal előzi
meg a második helyen álló Craiovai Universitateát. A harmadik helyen az FCSB
24 ponttal áll, de neki még hátravan a
Konstancai Farul ellen elhalasztott mérkőzése. Ezt, mint ismeretes, azért nem
tudták vasárnap lejátszani, mert a koronavírus-fertőzéssel bajlódó bukaresti „piros-kékeknek” nem állt rendelkezésükre
13 ép játékos. A szabályzat ilyen esetben
lehetőséget ad a halasztásra, amit a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) jóvá is hagyott.
A tengerpartiak ugyanakkor továbbra is
vitatják a döntés helyességét, rámutatva
arra, hogy a fővárosiak hiányzói közül
nem mindenki fertőzött, többen sérülés
miatt nem léphettek volna pályára. A
klub elnök Gheorghe Popescu tegnap azt
is kiemelte, hogy miközben az FCSB azt állította, hogy nincs elegendő futballistája a
szereplésre, fiókcsapatával nem hagyta ki
a Liga 3-ban rendezett bajnoki összecsa-
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Az FCSB keretéből nyolc játékos hiányzott
az elmúlt napokban a fertőzés miatt. Közülük Cătălin Straton és Sorin Șerban számára tegnap lezárult a karanténidőszak,
további három játékos pedig csütörtökön
térhet vissza a közösségbe.
Ma tehát csak Nagybányai Minaur–
Craiovai Universitatea (18 óra) összecsapás lesz a Román Kupa nyolcaddöntőjében. Tegnap délután a Filiași–Hermannstadt mérkőzés 1-1-es rendes játékidő után
hosszabbításba torkollott. A ráadáspercekben is mindkét fél szerzett egy-egy
találatot, ezért a késő délutánba nyúlt
összecsapáson büntetőkkel, lapzártánk
után dőlt el a továbbjutás. Azt követően
Medgyes–Chindia és Dinamo–Argeș párosítás szerint léptek pályára. Csütörtökön Buzău–Călărași (15 óra), Craiovai U
1948–Sepsi OSK (18) és Temesvári Poli–
Rapid (21) nyolcaddöntők lesznek. A továbbjutás, mint ismeretes, egyetlen mérkőzésen dől el.

Hosszú Katinka kihagyja
a rövidpályás úszó-Eb-t
Hosszú Katinka nélkül vág neki Magyarország a jövő heti, kazanyi rövidpályás
úszó-Európa-bajnokságnak – derült
ki tegnap, amikor a sportági szövetség
közleménye bemutatta az utazó keretet.
A csapat mindössze tizenhárom fős
lesz, és mint arra beszámolójában az
MTI rámutatott, a lista alapján az a
Jakabos Zsuzsanna számít a legrutinosabbnak, aki az idei világkupa-sorozatban már több érmet is gyűjtött –
akárcsak Szabó Szebasztián. Ők ketten
már ennek a hétnek a második felét is a
tatár fővárosban töltik, a soron következő vk-állomáson. A tokiói olimpián 200
méter pillangón arany-, 100-on ezüstérmes Milák Kristóf kedvenc számai
mellett gyorson és háton is medencébe ugrik majd az Eb-n, a budapesti
világkupán utóbbi úszásnemben, 50
méter háton például kétszer is országos csúcsot javítva diadalmaskodott.
Kazanyban több fiatal is lehetőség kap,
ők az idei, római junior Eb-n nyújtott
szereplésükkel szolgáltak rá az indulási
jogra. A kazanyi seregszemle kedden
kezdődik, és hat napon át tart majd.

Teremlabdarúgás: hárman küzdenek az első két helyért
» JÓZSA CSONGOR
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z alapszakasz felénél jár a hazai élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság alapszakasza. Hat forduló után a Galaci United, Futsal Klub Székelyudvarhely és a többszörös
aranyérmes Dévai Autobergamo lépett meg
a mezőny élén. Ők hárman igazából azért
küzdenek, hogy az alapszakaszt követően az
első két hely valamelyikén zárjanak, ugyanis
az a két csapat egyenes ágon bejut a felsőházi rájátszás elődöntőjébe.
A tavalyi bronzérmes hargitai együttes ennek érdekében nagy lépést tett azzal, hogy a

legutóbbi, hetedik játéknapon, szombaton
hazai környezetben 3–1-re legyőzte a galaci
gárdát, ezáltal hétfő délutánig az első helyen
állt. Ekkor az Autobergamo érvényesítette a
papírformát, nyert Kolozsváron, Déva tehát
az „őszi bajnok”.
Az udvarhelyiek csapatkapitánya, Szécsi
Barna szerint azzal alapozták meg az eddigi
jó eredményeket, hogy az idény elejét alaposan „megnyomták”, zsinórban négy találkozót nyertek, vagyis a fő riválisok elleni mérkőzések előtt százszázalékos teljesítménnyel
álltak. „Maximális erőkifejtéssel beleadtunk
mindent, aztán a sorsolásunk, és az, hogy

jött egy megszakítás a pontvadászatban,
megtörte kissé a lendületünket” – mondta
a csapatkapitány. A közel kéthetes szünet
után épp Déván kellett pályára lépniük.
„Ez az Autobergamo verhető ellenfél volt.
Nagyon fontos három pontot hagytunk ott
azzal, hogy 7–6-ra kikaptunk. Sokáig nem
csüggedtünk, mert egy hétre rá itt következett a Galac elleni találkozó. Ezen pedig viszsza tudtuk hozni a reményt, hogy továbbra is
harcban lehessünk az alapszakaszbeli első
pozícióért” – tette hozzá Szécsi Barna.
A visszavágók előtt nincs újabb pihenő,
ezen a hétvégén már találkozókat rendez-

nek. „Személy szerint az alapszakasz második helyét tűztem ki célként, mert ezzel
egyből ott vagyunk az elődöntőben. Onnan
már egy lépés a döntő. Igaz, hogy az első pozíció is ezt biztosítja, de inkább maradjunk a
földön. Jelen állás szerint ez a realitás” – öszszegzett a 36 éves teremlabdarúgó.
Az FK Székelyudvarhely legközelebb
szombaton 11 órakor hazai környezetben
lép pályára, a Sportul Ciorăști együttesét
látja vendégül. Mivel a szabályok alapján
nem lehetnek nézők a lelátón, a székelyföldi klub közösségi oldalán élőben közvetíti
a mérkőzést.

