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Meglepetésre csak 

2–2-es döntetlent ját-

szott Románia terem-

labdarúgó-válogatott-

ja Grúziával a 2018-as 

szlovéniai Európa-baj-

nokság pótselejtező-

jének első mérkőzé-

sén, a magyar váloga-

tott Miskolcon 2–1-re 

legyőzte Lengyelorszá-

got. Mindkét párharc-

ban teljesen nyílt így a 

továbbjutás, minden  a 

visszavágón dől el.

Az azerbajdzsáni selejte-
zőtornán elért második 
hely után az Eu  ró pa-baj-

no ki pótselejtezőn nyílt újabb 
esély a magyar futsal vá lo-
ga tott számára a kon ti nens-
tornán való részvétel kihar-
colására. Az elenfél a legjobb 
csoportharmadikként tovább-
jutó Len gyel ország volt, amely 
áprilisban többek között dön-
tetlent játszott az Eb-címvédő 
Spanyolországgal. A 12. perc-
ben tört meg a jég: Trencsényi 
János szöglete után Horváth 
Norbert, aki ballal, estében 

bombázott a kapuba. A szünet 
után A vendégek beszorították 
a magyarokat de a házigazdák 
szerereztek  újabb gólt, a 23. 
percben egy erősen vélemé-
nyes büntetőt Dróth Zoltán vál-
tott magabiztosan gólra. A 32. 
percben  egy sarokrúgás után 
Tomasz Lutecki állította be a 
végeredményt.

 A romániai válogatott  ked-
den este Déván rendezett mér-
kőzésen a vendégek az első 

játékrészben kétgólos előny-
re tettek szert Kurtanidze és 
Kakabadze találatával. A nem-
rég honosított brazil Sávio 
Valadares volt a román váloga-
tott megmentője, hiszen a má-
sodik félidőben egy percen be-
lül szerzett góljainak köszön-
hetően végződött 2–2-es dön-
tetlennel a találkozó.  

Teremlabdarúgó Európa-
bajnokság, pótselejtező, oda-
vágó: Románia–Grúzia 2–2 

(0–2), gólszerzők: Valadares 
(25., 25.), illetve Kurtanidze 
(10.), Kakabadze (15.), Magyar-
ország–Lengyelország 2–1 (1–
0), gólszerzők: Horváth N. (12.), 
Dróth (23., büntetőből), illetve 
Lutecki (32.), Csehország–Szer-
bia 3–4, Franciaország–Horvát-
ország 1–1.    

Az Európa-bajnokság  2018. 
január 30. és február 10. között, 
Ljubljanában zajlikl majd. 
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Selejtezők teremlabdarúgásban

Román döntetlen, magyar siker

A magyarok egy lépéssel közelebb kerültek az Európa-bajnoksághoz
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A Barcelona visszavágott a Juventusnak

A pilzenieket fogadja a FCSB

Az FC Barcelona hazai pályán 
könnyedén, 3–0-ra legyőzte a 
legutóbb döntős Juventust a lab-
darúgó Bajnokok Ligája csoport-
körének első játéknapján. A D je-
lű négyes két favoritjának rang-
adóján az első félidőben a Bar-
celona birtokolta többet a labdát, 
ám az olaszok játszottak veszé-
lyesebben, mégis Lionel Messi 
hajrában szerzett góljával a ka-
talánok vonulhattak előnnyel a 
szünetre. A fordulás után az el-
ső helyzet a vendégeké volt, ezt 
követően azonban Messiék át-
vették az irányítást, két labda-

szerzés után is gólt szereztek, 
így összességében simán meg-
verték a második félidőben rosz-
szul futballozó olasz bajnokot. 
Messi két góllal zárt, illetve pá-
lyafutása során először beta-
lált Gianluigi Buffon kapujába. 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 3–0-

ra, a Paris Saint-Germain pedig 
5–0-ra győzött.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 
1. forduló, A csoport: Benfica–
CSZKA Moszkva 1–2 (0–0), gól-
szerzők Seferovic (50.), il-
letve Vitinho (63., büntető-
ből), Zsamaletdinov (71.); Man-
chester United–FC Basel 3–0 
(1–0), gólszerzők Fellaini (35.), 
Lukaku (53.), Rashford (84.). B 
csoport: Bayern München–RSC 
Anderlecht 3–0 (1–0), gólszer-
zők Lewandowski (12., büntető-
ből), Alcantara (65.), Kimmich 
(90.); Celtic Glasgow–Paris Saint-

Germain 0–5 (0–3), gólszer-
zők Neymar (19.), Mbappe (34.), 
Cavani (40., 85., az első büntető-
ből), Lustig (83., öngól). C csoport: 
Chelsea–Qarabag 6–0 (2–0), gól-
szerzők Pedro (5.), Zappacosta 
(30.), Azpilicueta (55.), Bakayoko 
(71.), Batshuayi (76.), Medvegyev 
(82., öngól); AS Roma–Atlético 
Madrid 0–0. D csoport: FC Barce-
lona–Juventus 3–0 (1–0), gólszer-
zők Messi (45., 69.), Rakitic (56.); 
Olimpiakosz–Sporting Lissza-
bon 2–3 (0–3), gólszerzők Pardo 
(89., 90+3.), illetve Doumbia (5.), 
Martins (13.), Fernandes (43.).

Ismerős csapatot fogad a FCSB 
(a volt Bukaresti Steaua) ma es-
te a labdarúgó Európa Liga cso-
portkörének első fordulójában. 
A Viktoria Plzen lesz az ellen-
fél, a nyugat-csehországi, söré-
ről és autóiparáról híres város 
csapata a BL-selejtezők 3. köré-
ben is a bukarestiekkel találko-
zott, akkor a FCSB jutott tovább: 
hazai pályán 2–2-őt játszott, ide-
genben pedig 4–1-re győzött a 
román együttes. 

Íme, a ma esti műsor:
*20.00 órától. A-csoport: 

Slavia Praha (cseh)–Makkabi 
Tel-Aviv (izraeli) és Villarreal 
(spanyol)–Asztana (kazah). 

B-csoport: Young Boys (sváj-
ci)–Partizan Beograd (szerb) 
és Dinamo Kijev (ukrán)–
Skënderbeu (albán). C-csoport: 
Basaksehir (török)–Ludogorec 
(bolgár) és 1899 Hoffenheim (né-
met)–Braga (portugál). D-cso-
port: HNK Rijeka (horvát)–AEK 
Athén (görög) és Austria Wi-
en (osztrák)–AC Milan (olasz). 
E-csoport: Apollon Limasszol 
(ciprusi)–Olympique Lyon 
(francia) és Atalanta (olasz)–
Everton (angol). F-csoport: FC 
Köbenhavn (dán)–Lokomotiv 
Moszkva (orosz és Fastav Zlín 
(cseh)–Sheriff Tiraspol (mol-
dovai).

*22.05 órától. G-csoport: FCSB 
(román)–Viktoria Plzen (cseh) 
és Hapoel Beer-Seva (izrae-
li)–Lugano (svájci). H-csoport: 
Arsenal (angol)–1. FC Köln (né-
met) és Crvena zvezda (szerb)–
BATE Boriszov (fehérorosz). 
I-csoport: Vitoria Guimaraes 
(portugál)–Red Bull Salzburg 
(osztrák) és Olympique Mar-
seille (francia)–Konyaspor (tö-
rök). J-csoport: Hertha BSC (né-
met)–Athletic Bilbao (spanyol) 
és Zorja Luhanszk (ukrán)–
Östersunds (svéd). K-csoport: 
Vitesse (holland)–Lazio (olasz) 
és Zulte Waregem (belga)–OGC 
Nice (francia). L-csoport: Real 

Sociedad (spanyol)–Rosenborg 
(norvég) és Vardar Szkopje (ma-
cedón)–Zenit (orosz).

A FCSB–Viktoria mérkőzést 
a Pro Tv és a Dolce Sport köz-
vetíti élőben. A Dolce Sporton 
a Basaksehir–Ludogorec, az 
Austria–Milan és az Atalanta–
Everton, illetve az Arsenal–
Köln, a Hertha–Bilbao és a Vi-
tesse–Lazio összecsapások is 
élőben követhetők.

A csoportkör szeptember 
14-étől december 7-éig tart, a 
csoportok első két-két helye-
zettje jut a legjobb 32 közé, ahol 
csatlakoznak hozzájuk a Bajno-
kok Ligája csoportharmadikjai.

Újabb sima 
Sportklub-Steaua
Hatgólos győzelmet ara-
tott kedden este a csíksze-
redai Sportklub a román 
jégkorong-bajnokság alap-
szakaszában. Leo Gudás 
edző legénysége tegnap es-
te 10–4-re győzte le a Buka-
resti Steauát a Vákár Lajos 
Műjégpályán.
Az egykori katonacsa-
pat a játékban ezúttal sem 
volt egyenlő ellenfele a 
csikiaknak. Az első két har-
madot egyformán 4–1-re 
nyerték a kék-fehérek, a má-
sodik játékrészben azon-
ban rengeteg volt a kiállí-
tás, a Sportklubtól Hudec 
és Egyed, a Steuától pedig 
Kosztándi és Stefan kapott 
10-10 perces büntetést, de 
a második szünetben a csí-
kiak másodedzője, Hozó Le-
vente neve mellé is felke-
rült a jegyzőkönyvbe egy 2 
perces büntető. A harma-
dik játékrészben a bukares-
ti Robert Timarunak osztott 
ki a játékvezető egy 10 per-
ces kiállítást.
Az eredmény:
Csíkszeredai Sportklub–Bu-
karesti Steaua 10–4 (4–1, 
4–1, 2–2).
Gólszerzők: Radim Valchar 
2, Bíró Tamás Áron, An-
tal Zsombor, Eduard 
Cășăneanu, Tomas Brnak, 
Ondrej Rusnak, Papp Sza-
bolcs és Peter Fabus, illet-
ve Mircea Oniciuc 2, Georgij 
Kicha és Antal Alfréd.  
Egy nappal korábban a 
Sportklub 11–2–re verte a 
Steauát. 
A csíkiak legközelebb az 
Erste Ligában lépnek pályá-
ra, pénteken 19 órától a Fe-
hérvári Titánok  látogatnak 
Csíkszeredába. A hétvégén 
még két könnyű feladatuk 
is lesz a Sportul Studentesc 
ellen. Kedden, szeptember 
19-én 18.30-tól pedig jön az 
idény első székely rangadó-
ja Gyergyószentmiklóson.

Spanyol–szlovén 
elődöntő
Elsőként a címvédő spanyol 
válogatott jutott be az Isz-
tambulban folytatódó fér-
fi kosárlabda Európa-baj-
nokság elődöntőjébe, a né-
metek elleni negyeddön-
tőt 84:72-re nyerték meg az 
ibériaiak. A spanyolok soro-
zatban a tizedik Európa-baj-
nokságon jutottak a leg-
jobb négy közé. Ezen a té-
ren csak a szovjetek múl-
ták felül őket, akik 1951 és 
1989 között egymás után 
20-szor játszottak elődön-
tőt. A döntőbe jutásért a let-
teket legyőző szlovénokkal 
kell megküzdeniük. Eredmé-
nyek, negyeddöntő
Németország–Spanyolor-
szág 72:84 (19:16, 14:18, 
20:31, 19:19). Legjobb do-
bók: Schröder 27, Theis 15, 
illetve M. Gasol 28, P. Gasol 
19.
Szlovénia–Lettország 
103:97 (34:23, 17:32, 25:11, 
27:31). Legjobb dobók: 
Doncic 27, Dragic 26, illetve 
Porzingis 34, Dav. Bertans 
23.
A Görögország–Oroszor-
szág és az Olaszország–
Szerbia mérkőzések lapzár-
ta után fejeződtek be.




