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Újra a Plzennel
játszik a FCSB

Fekete Károly kapusedzőre bízzák az ASA irányítását

Megkezdi menetelését a
Bukaresti FCSB a labdarúgó
Európa Liga csoportkörében: Nicolae Dică csapata
ismerős csapatot fogad ma
22.05 órától (élőben a Dolce
Sport 1-en és a Pro TV-n) a
G csoport első fordulójában:
a cseh Viktoria Plzen lesz az
ellenfele, amellyel nyáron
a BL-selejtezők 3. körében
is találkozott, akkor a FCSB
került ki győztesként: hazai
pályán 2–2-t játszott, idegenben pedig 4–1-re nyert. A
csoport másik mérkőzésén
ugyancsak 22.05-től az izraeli
Hapoel Beer-Seva a svájci
Luganót fogadja.

Háttérből támogatta a csapatot

Román döntetlen,
magyar siker

kiváló szezonkezdetet

Meglepetésre csak 2–2-es
döntetlent játszott Románia
teremlabdarúgó-válogatottja
Grúziával a 2018-as szlovéniai
Európa-bajnokság pótselejtezőjének első mérkőzésén, így
teljesen nyílt a továbbjutás,
minden a szeptember 26-ai
Tbilisziben rendezendő viszszavágón dől el.
A kedden este Déván rendezett mérkőzésen a vendégek
az első játékrészben kétgólos
előnyre tettek szert. A nemrég honosított brazil Sávio
Valadares volt a román válogatott megmentője, hiszen a
második félidőben egy percen
belül szerzett góljainak köszönhetően végződött 2–2-es
döntetlennel a találkozó. A
magyar válogatott Miskolcon
kétgólos vezetéshez is jutott,
végül 2–1-re legyőzte Lengyelországot, ezzel előnyből
várja a két múlva, Koszalinban
rendezendő visszavágót .

Teremlabdarúgó Európa-bajnokság,
pótselejtező, odavágó:
Románia–Grúzia 2–2 (0–2),
gólszerzők: Valadares (25., 25.), illetve
Kurtanidze (10.), Kakabadze (15.),
Magyarország–Lengyelország 2–1 (1–0),
gólszerzők: Horváth N. (12.), Dróth (23., büntetőből), illetve Lutecki (32.),
Csehország–Szerbia 3–4,
Franciaország–Horvátország
1–1.

Sportesemények
a televízióban
7.00 Tenisz, WTA-torna, Tokió,
Japán, 4. nap (Digi Sport 2)
18.15 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, D csoport, 1. forduló: Motor Zaporizzsja–Csehovszkije
Medvegyi (Digi Sport 2)
21.15 Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája,
C csoport, 1. forduló: Kadetten
Schaffhausen–Elverum
Handball (Digi Sport 2)
21.30 Férfi kosárlabda,
Európa-bajnokság, Isztambul, Törökország, elődöntő:
Spanyolország–Szlovénia
(TVR 2, TVR HD, M4 Sport)
Labdarúgás, Európa Liga,
csoportkör, 1. forduló:
20.00 C csoport: Istanbul BB–
Ludogorec (Dolce Sport 4)
20.00 D csoport: Austria Wien–
AC Milan (Dolce Sport 2)
20.00 E csoport: Atalanta–Everton
(Dolce Sport 3)
22.05 G csoport: Bukaresti FCSB–
Viktoria Plzen
(Dolce Sport 1, Pro TV)
22.05 H csoport: Arsenal–Köln
(Dolce Sport 2)
22.05 J csoport: Hertha–Bilbao
(Dolce Sport 4)
22.05 K csoport: Vitesse–Lazio
(Dolce Sport 3)

Benedek Imre megerősítette, hogy az elmúlt
időszakban saját
pénzén támogatta a bizonytalan anyagi helyzetben levő Marosvásárhelyi ASA-t, amely
tudhat maga mögött
a másodosztályban.
Közben kiderült, hogy
a folytatásban Fekete Károly kapusedző
készíti fel a második
helyen álló együttest.

M

int arról hétfőn beszámoltunk, a marosvásárhelyi együttes
klubmenedzseri tisztségéből
múlt héten távozó Gheorghe
Dinu a Digi Sport élő televíziós
műsorában beszélt arról, hogy
az elmúlt időszakban az ASA-t
Benedek Imre kardiológus főorvos „tartotta életben”. Dinu
szerint Benedek Imre mindenben segítette a csapatot, és neki
köszönhetően sikerült kialakítani azt a fiatal játékoskeretet,
amellyel nagyon jó szintre értek, és versenyben vannak a
feljutásért.

Átgondolja a további támogatást
Megkeresésünkre Benedek
Imre úgy nyilatkozott, régi vásárhelyinek tekinti magát, és

Komoly feladatot kapott Fekete Károly az ASA kispadján
mivel korábban jómaga is futballozott, nem tudja elképzelni
a város életét élvonalbeli labdarúgó csapat nélkül. Hozzátette,
az idők során a marosvásárhelyi klubok több sportágban,
a futball mellett kézilabdában,
vízilabdában és kosárlabdában
kimagasló eredményeket értek
el, így személy szerint mindent
megtesz amit tud, hogy segítse
ezeknek a csapatoknak a fennmaradását. Elismerte, hogy az
elmúlt hónapokban saját zsebéből segítette az ASA-t, mert
Gheorghe Dinu meggyőző projektet mutatott be. Távozásával
azonban csomó kérdés merült
fel benne, és most átgondolja,
hogy van-e értelme a továbbiakban is segíteni a nehéz helyzetben levő klubot. Szerinte az

egyetlen megoldás, ha az ASA
megkapja a városi önkormányzattól a támogatást, és jól áttekinthető költségvetést dolgoz ki.

Fekete Károllyal
a kispadon folytatják
Miután Bálint László vezetőedző távozott az ASA éléről, a
csapatot Fekete Károly vezette
az FC Argeș Pitești elleni, 2–1re megnyert nehéz kiszálláson. A marosludasi kapusedzőt
időközben kinevezték első számú edzőnek, ahogyan Cristian
Chertes klubigazgató nyilatkozott a liga2.ro portálnak: „A vezetőség döntése szerint Fekete
Károly a csapat vezetőedzője, de
nem tudjuk, hogy hosszabb vagy
rövid ideig marad. Egyelőre na-

gyon jó eredményt ért el Piteștien, bár sokan azt mondták, hogy
kikapunk, ennek ellenére az eddigi legjobb meccsünket játszottuk az idényben”.
Fekete Károly nem először
irányítja vezetőedzőként az
ASA-t. Tavaly február-márciusban három mérkőzésen töltötte be ezt a tisztséget még az
élvonalban, amikor az együttes
1–0-ra verte az FC Botoșani-t,
0–0-t játszott a Kolozsvári CFRrel és 2–0-ra vesztett a Pandurii
Târgu Jiu ellen.
Hét forduló után az ASA a második helyen áll a 2. liga tabelláján, a következő, 8. fordulóban
pedig hétfőn 18 órától hazai pályán játszik a Chindia Târgovişte
elleni zárómérkőzésen.
HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A Barcelona visszavágott a Juventusnak
Az FC Barcelona hazai pályán 3–0-ra legyőzte a legutóbb
döntős Juventust a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportkörének első, keddi játéknapján, és
visszavágott a tavasszal a negyeddöntőben elszenvedett vereségért. A D jelű négyes két
favoritjának rangadóján az első félidőben szorosan alakult
a játék: a Barcelona birtokolta
többet a labdát, ám valamivel
az olaszok tűntek veszélye-

sebbnek, mégis Lionel Messi
hajrában szerzett góljával a
katalánok vonultak előnnyel a
szünetre. Fordulás után az első helyzet a vendégeké volt,
ezt követően azonban a hazaiak átvették az irányítást, két
labdaszerzés után is betaláltak Rakitic, majd ismét Messi
révén, így összességében magabiztosan verték a második
félidőben gyengén futballozó
Juventust.

A másik nagy érdeklődéssel
várt keddi mérkőzésen az AS
Roma gól nélküli döntetlent játszott a vendég Atlético Madrid
ellen. A játéknap többi meccsén
az esélyes együttesek könnyedén hozták a kötelezőt: a Chelsea
6–0-ra, a Manchester United és a
Bayern München egyaránt 3–0ra, a Paris Saint Germain pedig
– többek között a nyáron leigazolt Neymar és Mbappe góljaival
– 5–0-ra győzött.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
A csoport:
Benfica–CSZKA Moszkva 1–2 (0–0),
Manchester United–FC Basel 3–0 (1–0),
B csoport:
Bayern München–Anderlecht 3–0 (1–0),
Celtic Glasgow–Paris Saint Germain 0–5 (0–3),
C csoport:
Chelsea–Qarabag 6–0 (2–0),
AS Roma (olasz)–Atlético Madrid (spanyol) 0–0,
D csoport:
FC Barcelona–Juventus 3–0 (1–0),
Olimpiakosz–Sporting 2–3 (0–3).

Ismét balhét okoztak a Kolozsvári U ultrái
A rendbontásokról és magyarellenességükről híres
Kolozsvári U labdarúgó csapatának drukkerei botokkal
és láncokkal támadtak rá a rivális Kolozsvári CFR, illetve
magyarországi szurkolókra
egy kolozsvári sportrendezvényen. A Maszol.ro honlapjának
beszámolója szerint a KVSC
1907 szurkolói csoportja egy
bérelt sportpályán szervezte
meg idén nyolcadik alkalommal a KVSC Kolozs Kupa el-

nevezésű amatőr labdarúgó
tornát erdélyi, magyarországi és szlovákiai csapatok részvételével, és az eseményre a
házigazdák a hagyománynak
megfelelően elvitték a családjukat. A kellemes hangulatú
rendezvényt azonban váratlanul megzavarta a Kolozsvári
U ultráinak mintegy harminc
fős csoportja, akik magyarés CFR-ellenes jelszavakat
skandáltak, majd behatoltak
a sporttelepre. Eleinte a ma-

gyar szurkolói csoport kitessékelte a huligánokat, de azok
hamarosan visszatértek, és
elkezdték ütlegelni a magyar
szurkolókat, akiknek viszont
sikerült visszaverniük a támadásokat. A jelenetek a kisgyermekek és a feleségek előtt
zajlottak le, és miután a balhézó U-sok távoztak, a szervezők
hazaküldték a családjukat, és
folytatták a tornát azért, mert
nem akartak örömet szerezni
a román ultráknak azzal, hogy

sikerült elrontaniuk a magyarok rendezvényét. Másfelől
az U szurkolói csoportjának
egyik képviselője a Ziardecluj.
ro portálnak elmondta: nem a
CFR-esekkel volt nézeteltérésük, hanem a résztvevő Ferencváros és Videoton szurkolóival,
akikkel 1998 óta nyílt konfliktusban állnak, és azóta minden
alkalmat kihasználnak arra,
hogy megbosszulják a csaknem két évtizede Budapesten
elszenvedett sérelmeket.

