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  7.00 Tenisz, WTA-torna, Tokió, 
Japán, 3. nap (Digi Sport 2)

16.00 Országúti kerékpár, Vallon 
Nagydíj, Belgium, 1. szakasz 
(Eurosport 1)

18.45 Férfi kosárlabda, Európa-baj-
nokság, Isztambul, Törökor-
szág, negyeddöntő: 
Görögország–Oroszország 
(TVR HD, M4 Sport)

19.00 Női kézilabda, Virágok Ligája, 
2. forduló: Bukaresti CSM–
CSM Roman (Digi Sport 2, 
Dolce Sport 2)

21.30 Férfi kosárlabda, Európa-baj-
nokság, Isztambul, Törökor-
szág, negyeddöntő: Olaszor-
szág–Szerbia (TVR 2, TVR HD)

Labdarúgás, Bajnokok Ligája, csoport-
kör, 1. forduló: 

21.45 H csoport: Real Madrid–APOEL 
Nicosia (Dolce Sport 1)

21.45 E csoport: Liverpool–Sevilla 
(Dolce Sport 2)

21.45 H csoport: Tottenham–
Dortmund (Dolce Sport 3)

21.45 G csoport: Feyenoord–Man-
chester City (Dolce Sport 4)

Sportesemények a televízióban

Christoph Daum szövetsé-
gi kapitány menesztését java-
solta hétfőn a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) technikai 
bizottsága a vezetőségnek, és 
ajánlást tett a sokat bírált né-
met szakember utódjának kivá-
lasztásához. Az ülés – amelyet 
amiatt tartottak, mert a váloga-
tott múlt heti Montenegró elleni 
vereségével minden esélyét el-
veszítette, hogy kijusson a jövő 
évi oroszországi világbajnok-
ságra – után a testületet veze-
tő Mihai Stoichiță közölte: tag-
jaik anoním, lezárt borítékok-
ban fogalmazták meg ajánlása-
ikat, amit majd összesítve elő-
terjesztenek az FRF vezetősé-
génél. „Reméljük, hogy a válo-
gatott következő két meccsé-
re (Kazahsztán és Dánia ellen 
a selejtezők utolsó két forduló-
jában, szerk. megj.) már meg-
oldódik a kapitánykérdés, de 
a bizottságunk ajánlása még 

nem jelent döntő határozatot" – 
fűzte hozzá. Răzvan Burleanu, 
az FRF elnöke viszont hét-
végén közleményben szögez-
te le, hogy tiszteletben tartja 
majd a szakbizottság javasla-
tát, és amennyiben ajánláso-
kat kap Daum utódjának kivá-
lasztásához, úgy megkezdi ve-
lük a tárgyalást, hogy a „befutó-
ról" a végrehajtó bizottság dönt-
sön szavazással. „Ez az eljárás 
egy szövetségi kapitány kine-
vezésére" – hangsúlyozta most 
Burleanu, bár tavaly nyáron 
ő a technikai bizottság aján-
lása nélkül hozta Romániába 
Christoph Daumot.

A Gazeta Sporturilor úgy 
tudja, hogy a testület hétfői 
ülésen ketten vélekedtek úgy, 
hogy a német szakvezetőnek 
az elbukott világbajnoki selej-
tező ellenére is ki kellene tölte-
nie a decemberben lejáró szer-
ződésének időtartamát, de ti-

zenketten a menesztése mel-
lett szavaztak. 

Stoichiță nem nevesítette 
meg az ülésen megfogalma-
zott jelöléseket, de nyilatkoza-
ta alapján vannak köztük olya-
nok, akiket a fővárosi sportsaj-
tó már korábban is emlegetett, 
hogy betölthetik a szövetségi 
kapitányi tisztséget: jelenleg 
a török válogatott edzőjeként 
dolgozó Mircea Lucescu vagy 
a belga Royal Antwerpet veze-
tő Bölöni László mellett eddig 
a Kolozsvári CFR-t edző Dan 
Petrescu, az araboknál dolgo-
zó Cosmin Olăroiu és a Dina-
mót irányító Cosmin Contra, 
illetve az olasz, korábban Ro-
mániában a Steauánál, majd 
a Dinamónál tevékenykedő, 
de most csapat nélküli Walter 
Zenga került szóba potenciá-
lis utódként.

 VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Menesztik Daumot a válogatott éléről Márquez győzelmével utolérte Doviziosót

Marc Márquez győzött a MotoGP királykategóriában a 
gyorsaságimotoros-világbajnokság San Marinó-i Nagydíján. A világ-
bajnoki címvédő spanyol motoros megelőzte a második, olasz Danilo 
Petruccit, és sikerével pontszámban (199) utolérte az ezúttal harma-
dik olasz Andrea Doviziosót az összetett élén. A Moto2-es kategóri-
ában a svájci Dominique Aegerter győzött, összetettben továbbra is 
az olasz Franco Morbidelli vezet, Moto 3-ban az olasz Romano Fenati 
nyert, a pontversenyben a spanyol Joan Mir maradt az első. A világ-
bajnokság szeptember 24-én az Aragóniai Nagydíjjal folytatódik.

A Marosvásárhelyi 

Elektromaros Romgaz 

női felnőtt és ifjúsá-

gi csapatai javában ké-

szülnek a héten kezdő-

dő új, zsúfoltnak ígér-

kező idény kezdetére.

Az Orosz István és Seres 
József edzők által irá-
nyított marosvásárhelyi 

együttes közel másfél hónapja 
kezdte el a felkészülést. Az ütő-
képes keretben egyetlen válto-
zás történt, csatlakozott a csa-

pathoz Méhész Anita, aki az 
egyik legismertebb magyar-
országi tekésnek számít. Mel-
lette az előző idényben ezüst-
érmes felnőtt együttes keretét 
még hét játékos alkotja, Doina 
Baciu, Duka Tilda, Alexandrina 
Bornert, Gyéresi Anna, Alina 
Suciu, Adela Iulia Ban és Bianca 
Bărdiță, illetve még két ifjúsági, 
Bölöni Dalma és Fekete Réka.

A  s z e z o n k e z d e t e n  a z  
Elektromaros Romgaz számá-
ra a belföldi és a nemzetközi 
sorozatok gyors ritmusban zaj-
lanak, ugyanis a felnőtteknél a 
Románia-kupa hétvégi első for-
dulója és a Nemzeti Bajnokság 
hazai nyitófordulója (szeptem-
ber 30., a Bukaresti Rapid el-
len) után következik az Európa 

Kupán (amelyen az előző évek-
ben is játszottak) való részvé-
tel október 3. és 7. között a né-
metországi Hirschauban, ahol 
amennyiben dobogós helyen vé-
geznek, bejutnak a Bajnokok 
Ligájába.

Az előző idényben bajnoki cí-
met nyert ifjúságiak szeptem-
ber 23-án kezdik a bajnokságot, 
majd hetente újabb fordulók kö-
vetkeznek. A férfi mezőnyben 
szintén az utóbbi dátumon rajtol 
a felnőtt és az ifjúsági bajnok-
ság, emellett az elmúlt szezont 
a harmadik helyen záró maros-
vásárhelyiek még részt vesznek 
Münchenben az NBC Kupán. 

Mindaddig azonban a ma-
rosvásárhelyi klub fiatal teké-
sei már múlt hétvégén bemu-

tatkoztak, az Elektromaros és 
a Román Teke-szövetség által 
szervezett, 10 és 14 éves gye-
rekeknek kiírt országos verse-
nyen, amelyen a tizenhét tagú 
(tíz lány és hét fiú) csapatnak 
öt érmet (egy arany, két ezüst, 
két bronz) sikerült nyernie. A 
pályafutásuk elején álló fiatal 
tekések közül a legjobb ered-
ményt Fazakas Róbert érte el, 
aki aranyérmet szerzett a fiúk 
12 éves korosztályában, meg-
előzve csapattársait, Ferenczi 
Botondot és Szőcs Tamást. Mel-
lettük még érmet szerzett a 
lányok 12 éves kategóriájá-
ban a második helyen végzett 
Diana Stana és a harmadik 
Kádár Nóra.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Öt érmet nyertek a marosvásárhelyi klub fiatal játékosai a hazai megmérettetésen

Szezonkezdet a tekéseknél

Zsúfolt idény vár a marosvásárhelyi tekecsapatokra

FOTÓ: ELEKTROMAROS ROMGAZ

Meglepetés 
a zárómérkőzésen
A Temesvári ACS Poli meg-
lepetésre 2–1-re nyerni tu-
dott a Bukaresti Dinamo ott-
honában hétfőn este a lab-
darúgó 1. liga 9. fordulójának 
zárómérkőzésén, ezzel meg-
előzte ellenfelét és feljött a 
tabella hatodik helyére. A já-
téknap másik meccsén a 
ranglista végén található 
csapatok között a Concordia 
Chiajna eredményes máso-
dik félidei játékának köszön-
hetően megszerezte szezon-
beli első győzelmét, 2–1-re 
nyert idegenben a Medgyesi 
Gaz Metan ellen. 
Labdarúgó 1. liga, 9. for-
duló, hétfő: Medgyesi Gaz 
Metan–Concordia Chiajna 
1–2 (0–0), gólszerzők: 
Golubovic (90+4.), illetve 
Deaconu (48.), Batin (61.), 
Bukaresti Dinamo–Temes-
vári ACS Poli 1–2 (1–1), gól-
szerzők: Costache (30.), il-
letve Vaşvari (37., büntető-
ből), Drăghici (63.), koráb-
ban: Kolozsvári CFR– CSU 
Craiova 2–1, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK–FC 
Voluntari 0–3, Bukaresti 
Juventus–CSM Poli Iaşi 2–2, 
FC Viitorul–Bukaresti FCSB 
1–0, FC Botoșani–Astra 
Giurgiu 1–3. Az élmezőny ál-
lása: 1. CFR 22 pont, 2. Astra 
18 (gól: 13–6), 3. Craiova 18 
(12–5), 4. FCSB 18 (12–7), 5. 
Botoșani 16 (14–10), 6. ACS 
Poli 16 (11–10).

Folytatódik a BL

Újabb nyolc mérkőzést ját-
szanak a labdarúgó Baj-
nokok Ligája csoportköré-
ben, az 1. forduló szerdai já-
téknapján az E, az F, a G és 
a H csoportok cspatai lép-
nek pályára: kiemelkedik a 
Liverpool és a Sevilla, illetve 
a Tottenham és a Dortmund 
összecsapása. Szerdai mér-
kőzések (egységes kezdé-
si időpont: 21.45 óra): E cso-
port: Liverpool–Sevilla, 
Maribor–Szpartak Moszk-
va, F csoport: Feyenoord–
Manchester City, Shaktra 
Donyeck–Napoli, G cso-
port: Leipzig–Monaco, FC 
Porto–Besiktas, H csoport: 
Real Madrid–APOEL Nicosia, 
Tottenham–Dortmund.




