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Az Alpokban, Trento kö-
zelében rendezték meg a 
görsízők világkupa-soro-

zatának utolsó állomását az el-
múlt hétvégén. Az eseményen 
Románia versenyzői is rajthoz 
álltak, a juniorok korosztályá-
ban a Gyergyói ISK három sífu-
tója, Darvas Zsanett, Kémenes 
Anna és Fórika Szabolcs in-
dulhatott el a rangos viadalon. 
Amint edzőjük, a válogatottnál 
is szakedzői státuszt viselő Já-
nosi István elmondta, ez volt 
az első világkupa futamuk, de 
bizonyították, érdemes lenne 
jövőre több ilyen viadalon sze-
repelniük, hiszen esélyek van-
nak az élmezőnyben végezni, 
és pénzdíjjal járó helyezése-
ket elérni. 

Közel az élbolyhoz

5 kilométeres emelkedő je-
lentette az első versenytávot. 
Itt a táv kétharmadáig a két 
gyergyói lány állt az élen, de 
aztán kiütközött a tapaszta-

latlanság, erőikkel nem sike-
rült úgy gazdálkodniuk, ahogy 
a győzelemhez kellett volna, 
így többen is megelőzték őket. 
Végül Kémenes Anna a 6., Dar-
vas Zsanett a 8. lett. A fiúknál 
Fórika Szabolcs a 11. helyen 
ért célba. 

Szép teljesítmény ez, hiszen 
a szezon utolsó futamáról volt 
szó, ahol csak azok rajtoltak el, 
akik valóban a világ legjobbjai, 
és esélyesek a kristálygömb-
re illetve a pénzdíjas helyekre 
odaérni. 

Másnap 13 kilométeres táv 
várt a mezőnyre, ahol az el-

ső napon elért időeredmény 
is beleszámított, azaz annyi-
val később indulhattak az el-
ső mögött, amennyivel később 
értek célba az első futamban. 
Kémenes Anna itt megőrizte a 
6. helyét, viszont Darvas Zsa-
nett előre tört, három helyet ja-
vítva, 5. lett. Fórika Szabolcs 
pedig 11. lett ezúttal. 

A gyergyószentmiklósi sífu-
tók számára ismét bebizonyo-
sodott, érdemes komolyabban 
figyelniük a görsízésre is, hi-
szen a világ élvonalához tar-
toznak az eddig kiegészítő 
sportnak gondolt kerekes sílé-

ceken. Amint arról akkor be-
számoltunk, Kémenes Anna és 
a női váltó is közel állt az au-
gusztusi világbajnokságon ah-
hoz, hogy szenzációszámba 
menő érmet szerezzen.

Jövőre a tervek szerint több 
görsíviadalon szerepelnek 
majd. 

A felnőttek mezőnyében is jól 
szerepeltek a romániai sífutók. 
Pepene Paul Constantin ezüst-
érmet szerzett a 8,5 kilométeres 
versenytáv klasszikus verse-
nyén, Popa Raul Mihai pedig egy 
4. és egy 6. helyet ért el. 

GERGELY IMRE

Közel a világ legjobbjaihoz kerekes síléceken is

Görsí világkupán versenyeztek

Az Alpokban, nagy magasságban zajlott a világkupafutam
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Ismét a világ legjobb-

jaival mérték össze 

tudásukat a Gyergyó-

szentmiklósi ISK sífutói, 

a hétvégén Olaszor-

szágban a görsí világ-

kupa döntőjén álltak 

rajthoz a mieink. Szép 

eredményeket értek el.

Bukarestben verte 
a Dinamót a Poli
Vendéggyőzelmekkel zárult 
a román labdarúgó 1. Liga 
alapszakaszának 9. forduló-
ja: a Concordia Medgyesen, 
a Temesvári Poli pedig Buka-
restben, a Dinamo otthoná-
ban győzött. Íme, a hétfő esti 
eredmények. Medgyesi Gaz 
Metan–Concordia Chiajna 
1–2 (0–0) / gólszerzők: 
Golubovic (93. perc), illetve 
Deaconu (47.) és Batin (61.)/. 
Bukaresti Dinamo–Temesvá-
ri Poli 1–2 (1–1) /g: Costache 
(30.), illetve Vasvári Gábor 
(37., büntetőből) és Drăghici 
(63.)/. A forduló korábbi, 
már közölt eredményei: Sep-
siszentgyörgyi Sepsi OSK–FC 
Voluntari 0–3, FC Botoșani–
Astra Giurgiu 1–3, Bukares-
ti Juventus–Poli Iași 2–2, 
Viitorul Ovidiu–FCSB 1–0 és 
Kolozsvári CFR–Craiovai U 
2–1.
Az élmezőnyben: Kolozsvár 
22 pont, Craiova 18, Astra 18, 
FCSB 18, ... 11. Sepsi OSK  9.

Nadal megerősítette 
vezető helyét
Az év utolsó Grand Slam-
tornáján győztes spanyol 
Rafael Nadal megerősítette 
vezető helyét a férfi teni-
szezők világranglistáján. 
Íme, az élmezőny (az ATP 
honlapja alapján, zárójelben 
a legutóbbi helyezés): 1. (1.) 
Rafael Nadal (spanyol) 9465, 
2. (3.) Roger Federer (svájci) 
7505, 3. (2.) Andy Murray 
(brit) 6790, 4. ( 6.) Alexander 
Zverev (német) 4470, 5. (7.) 
Marin Cilic (horvát) 4155, 6. 
(5.) Novak Djokovic (szerb) 
4125, 7. (8.) Dominic Thiem 
(osztrák) 4030, 8. (4.) Stan 
Wawrinka (svájci) 3690, 9. 
(9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 
3575, 10. (19.) Pablo Carreno 
Busta (spanyol) 2855. A leg-
jobb román teniszező, Marius 
Copil a 83. helyen áll, a leg-
jobb magyar, Fucsovics Már-
ton pedig a 113. helyen.

Folytatódik 
a BL-csoportkör
Tegnap este nyolc mérkőzést 
rendeztek a labdarúgó Baj-
nokok Ligája csoportkörének 
nyitófordulójában, ma este 
újabb nyolc találkozó szere-
pel műsoron, és két magyar 
labdarúgó is pályára léphet. 
Gulácsi Péter, az RB Leipzig 
kapusa szinte biztosan kezdő 
lesz a Monaco elleni hazai ösz-
szecsapáson, de jó az esélye 
az APOEL-ben szombaton gól-
lal debütáló Sallai Rolandnak 
is, aki a címvédő Real Madrid 
legendás stadionjában, a San-
tiago Bernabeuban játszhat. 
Íme, a ma esti műsor.
E-csoport: Maribor (szlo-
vén)–Szpartak Moszkva 
(orosz) és FC Liverpool (an-
gol)–Sevilla (spanyol).
F-csoport: Feyenoord (hol-
land)–Manchester City (an-
gol) és Sahtar Donyeck (uk-
rán)–SSC Napoli (olasz).
G-csoport: RB Leipzig (né-
met)–AS Monaco (francia) és 
FC Porto (portugál)–Besiktas 
(török).
H-csoport: Real Madrid (spa-
nyol)–APOEL (ciprusi) és 
Tottenham Hotspur (angol)–
Borussia Dortmund (német).
Kezdési időpont: 21.45 óra.  

Kilencgólos győzelemmel mu-
tatkozott be a román jégkorong-
bajnokság alapszakaszában a 
Csíkszeredai Sportklub. Leo 
Gudás edző legénysége hétfőn 
este 11–2-re győzte le a Buka-
resti Steauát a Vákár Lajos Mű-
jégpályán. Bár a mérkőzés feléig 

jól tartotta magát a bukaresti 
gárda, a játék képe alapján a csí-
kiak győzelme egy percig sem 
volt kérdéses. A Sportklub ve-
zetősége a fiataloknak is játék-
lehetőséget adott, azok is jégre 
léphettek, akik az Erste Ligá-
ban kevesebbet fognak játszani. 

A Sportklub elverte a Steauát

11 gólnál álltak meg a szeredaiak
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Az eredmény:

Csíkszeredai Sportklub–Bukaresti Steaua 11–2 (1–0, 3–1, 7–1). 
Gólszerzők: Antal Zsombor 3, Fodor Csanád, Radim Valchar, 
Egyed Róbert, Rokaly Szilárd, Peter Fabus, Molnár Zoltán, Eduard 
Cășăneanu és Papp Szabolcs, illetve Florin Creangă és Antal Alfréd.  

Christoph Daum szövetségi 
kapitány menesztését javasolta 
hétfőn a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) technikai bizottsága 
a vezetőségnek, és ajánlást tett 
a sokat bírált német szakember 
utódjának kiválasztásához. Az 
ülés – amelyet amiatt tartottak, 
mert a válogatott múlt heti Monte-
negró elleni vereségével minden 
esélyét elveszítette, hogy kijus-
son a jövő évi világbajnokságra 
– után a testületet vezető Mihai 
Stoichiță közölte: tagjaik anoním, 
lezárt borítékokban fogalmaz-
ták meg ajánlásaikat, amit majd 
összesítve előterjesztenek az 

FRF vezetőségénél. „Reméljük, 
hogy a válogatott következő két 
meccsére (Kazahsztán és Dá-
nia ellen a selejtezők utolsó két 
fordulójában, szerk. megj.) már 
megoldódik a kapitánykérdés, 
de a bizottságunk ajánlása még 
nem jelent döntő határozatot” – 
fűzte hozzá. Răzvan Burleanu, 
az FRF elnöke viszont hétvégén 
közleményben szögezte le, hogy 
tiszteletben tartja majd a szak-
bizottság javaslatát, és ameny-
nyiben ajánlásokat kap Daum 
utódjának kiválasztásához, úgy 
megkezdi velük a tárgyalást, 
hogy a „befutóról” a végrehajtó 

bizottság döntsön szavazással. 
„Ez az eljárás egy szövetségi ka-
pitány kinevezésére” – hangsú-
lyozta most Burleanu, bár tavaly 
nyáron ő a technikai bizottság 
ajánlása nélkül hozta Romániá-
ba Christoph Daumot.

A Gazeta Sporturilor úgy tud-
ja, hogy a testület hétfői ülé-
sen ketten vélekedtek úgy, hogy 
a német szakvezetőnek az el-
bukott világbajnoki selejtező el-
lenére is ki kellene töltenie a 
decemberben lejáró szerződésé-
nek időtartamát, de tizenketten 
a menesztése mellett szavaztak. 
Stoichiță nem nevesítette meg 

az ülésen megfogalmazott jelö-
léseket, de nyilatkozata alapján 
vannak köztük olyanok akiket a 
sportsajtó már korábban is emle-
getett, hogy betölthetik a szövet-
ségi kapitányi tisztséget: jelenleg 
a török válogatott edzőjeként dol-
gozó Mircea Lucescu vagy a bel-
ga Royal Antwerpet vezető Bölöni 
László mellett eddig a Kolozsvári 
CFR-t edző Dan Petrescu, az ara-
boknál dolgozó Cosmin Olăroiu 
és a Dinamót irányító Cosmin 
Contra, illetve az olasz, csapat 
nélküli Walter Zenga került szó-
ba potenciális utódként.
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Menesztik Daumot a válogatott éléről




