
A vásárhelyi lányok vasárnap 
a Temesvári CFR-t fogad-
ták a Sziget utcai műgye-

pes pályán. Már az első félidőben 
elhúztak két góllal, a másodikban 
pedig 4–0-ra is vezettek. A végén 
még egy szépítő gólt szereztek a 
vendégek. 

A vásárhelyiek találata-
it Alice Roca, Andreea Golea 
és Alina Boroș szerezték. Si-
kerével az ASA három pontra 
megközelítette a temesváriakat 
(akik viszont egy találkozóval 
kevesebbet játszottak).

Legközelebb a vásárhelyi-
ek november 19-én lépnek pá-
lyára, vasárnap 11 órakor a 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
vendégeként. Ez lesz az ASA utol-
só bajnoki meccse idén, ugyanis 
számukra véget érnek az oda-
vágók. A Románia-kupában vi-
szont még játszanak egy találko-
zót, a sorozat második fordulójá-
ban (a legjobb 32 csapata között) 
megyei vetélytársuk, a másod-
osztályú Ladies ellen lépnek pá-

lyára. A mérkőzést a Román Lab-
darúgó-szövetség által közzétett 
program szerint november 26-
án, szombaton rendezik.
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13.30 Sznúker, Mestertorna, Sang-
haj, Kína (Eurosport 1)

16.00 Férfi kézilabda, Bölények 
Ligája, 11. forduló: 
Bukaresti CSM–Fogarasi VSK 
(TVR 2)

16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, 
London, Egyesült Király-
ság (Digi Sport 2, Telekom 
Sport 2)

18.00 Férfi röplabda, Román Kupa, 
2. forduló: Tricolorul Ploiești–
Bukaresti Steaua 
(Digi Sport 4)

19.00 Férfi kosárlabda, 
FIBA Európa Kupa: 
Kolozsvári U-BT–Dinamo Tbi-
liszi (Digi Sport 3)

19.00 Női kézilabda, Virágok Ligája, 
10. forduló: Bukaresti CSM–
Kolozsvári U (Digi Sport 2, 
Telekom Sport 1)

21.30 Női kosárlabda, Európa-baj-
nokság, selejtező: Franciaor-
szág–Románia (Digi Sport 3)

21.45 Labdarúgás, FA-kupa, 
legjobb 128 csapat: 
Tranmere–Peterborough 
(Telekom Sport 1)

22.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, 
London, Egyesült Király-
ság (Digi Sport 2, Telekom 
Sport 2)

2.30 Jégkorong, amerikai NHL: 
Detroit Red Wings–Calgary 
Flames (Telekom Sport 1)

Sportesemények a televízióban

1. liga, ranglista 
1. Kolozsvári Olimpia  8 8 0 0 36–4 24
2. Temesvári CFR  7 5 0 2 23–15 15
3. Marosvásárhelyi ASA  8 3 3 2 16–13 12
4. Universitatea Alexandria  8 2 5 1 20–8 11
5. Bukaresti Fair Play  8 3 2 3 27–26 11
6. Székelyudvarhelyi Vasas Femina  6 2 3 1  16–8 9 
7. CSȘ Târgoviște  8 2 3 3 12–15 9
8. Borgóprundi Heniu  8 2 2 4 9–16 8
9. Real Craiova  7 1 1 5 5–22 4
10. Kisbecskereki Fortuna  8 0 1 7 7–44 1

Megőrizte bronzérmes 

pozícióját a női labda-

rúgó 1. liga ranglistáján 

az ASA. 

Nehéz anyagi helyzete ellenére is bizonyít a csapat

Újabb diadalt arattak a lányok

A Vasas Feminával játssza idei utolsó bajnoki meccsét az ASA

ARCHÍV FELVÉTEL: PÁL ÁRPÁD

Romániai szamurájok készülnek Tokióra
Teljesítményfüggő támoga-

tási programot indított a ha-
zai élsportolók számára a Ro-
mán Olimpiai és Sportbizottság 
(COSR) a 2020-as tokiói olimpi-
ára való felkészülés ösztönzése 
érdekében.

Összesen harminckét spor-
toló került be a Román Olim-
piai és Sportbizottság (COSR) 
hétfőn útnak indított Szamuráj 
2020 nevű programjába, amely-
nek révén az éremesélyesnek 
tartott versenyzők felkészülé-
sét finanszírozzák a 2020-as 
tokiói nyári olimpiára. Első kör-
ben evezősök, kajakosok, torná-
szok, birkózók és vívók kerültek 
fel a listára, de az elkövetkezen-
dő években ez a világversenye-
ken elért eredményektől függő-
en módosulhat.

„Eredményességre van szük-
ségünk, a szamurájok pedig 
olyan harcosok, akik nemcsak 
folyamatosan edzenek, hanem 
becsületesen, sportszerűen is 
harcolnak. Tisztelik az ellen-
felet és önmagukat” – fogal-
mazott Mihai Covaliu, a COSR 
elnöke a projekt bemutatása-
kor. Hangsúlyozta, az új prog-
ram rugalmas, átlátható és egy-
értelmű szabályok szerint mű-
ködik, amelynek révén egy elit 

csapat kovácsolódik majd ösz-
sze az ország legjobb sportoló-
iból. „Arra épül, hogy a teljesít-
ményt jutalmazzuk" – közölte. 
Ezen elv alapján 2020-ig a világ-
versenyek első hat helyén vég-
ző sportolók kerülhetnek be a 
programba, ugyanakkor azok, 
akik nem tudják tartani a ma-
gas szintet, kikerülnek a ki-
emelt támogatási rendszerből. 
A hétfői sajtótájékoztatóról be-
számoló Agerpres hírügynök-
ség alapján a Szamuráj 2020 ne-
vű program tagjainak ösztön-
díja elérheti a havi 6 ezer lejt, 
ami így kiegészítené az olimpi-
ai kerettagságért járó 1500 le-
jes prémiumot. Ezen túlmenő-
en egy gépkocsigyár autóval ju-
talmazza majd a dobogóra álló 
versenyzőket. Covaliu hangsú-
lyozta: senkinek sem lesz „bé-
relt helye” a projektben, csakis 
az arra érdemes sportolók kap-
nak majd helyet. Megjegyezte, 
nem lesz kivételezés, így a te-
niszező Simona Halepet vagy 
Horia Tecăut is szívesen látják, 
ám először olimpiai kerettagok-
ká kell váljanak.

Az eseményen részt vett 
Marius Dunca sportminiszter 
is, aki unikumnak tarja ezt a 
kezdeményezést. „Először lá-

tok egy projektet és felelősség-
vállalást. Támogatom az elgon-
dolást, és mellé állok a szövet-
ségek hasonló rangsorolásá-
val: ha teljesítményt mutatsz 
fel, támogatást is kapsz ér-
te” – fogalmazott. A tárcave-
zető különben vasárnap dél-
után Besztercén, a testépítő- és 
fitneszvilágbajnokság zárónap-
ján adott hangot ismételten vé-
leményének, miszerint a sport-
finanszírozás egy feneketlen 
zsák, amely változtatásra szo-
rul. „A sportminisztériumhoz 
tartozó kluboknál is végeztünk 
felmérést, és talán túl sok olyan 
szakág van, ahol két-három 
éve csak egy-két sportolót fog-
lalkoztatnak. Ez így nem haté-
kony: be kell zárni, a pénzt pe-
dig átirányítani oda, ahol telje-
sítményt mutatnak fel” – fogal-
mazott.

Románia csúfosan leszere-
pelt tavaly a riói ötkarikás já-
tékokon, idén pedig csak alig 
egy-két olimpiai sportágban si-
került érmes helyen zárni a vi-
lágversenyeken. Azóta már a 
soron következő tokiói csúcs-
eseményre összpontosul a fi-
gyelem, hogy ott helyreállítsák 
a hazai sport renoméját.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Olaszország nem 
jutott ki a vébére
Hatvan év után az olasz lab-
darúgó-válogatott nélkül ren-
dezik meg jövőre a világbaj-
nokságot, ugyanis hétfőn es-
te a milánói visszavágón nem 
tudta ledolgozni egygólos 
hátrányát a svédekkel szem-
ben.
A Squadra Azzurra harmad-
szor hiányzik majd a tornáról: 
1930-ban nem indult, az 1958-
as svédországi vb-re pedig 
szintén nem jutott ki. A skan-
dináv ország képviselői vi-
szont 2006 után térnek vissza 
a futballvilág legnagyobb ren-
dezvényére, amelyen 12. alka-
lommal szerepelhetnek majd.
Az első félidő ugyanolyan fe-
szült hangulatban telt, mint 
amilyen a solnai odavágó volt. 
Több vitatott jelenetet is lát-
hattak a nézők a találkozón, 
az olaszok egy buktatás utáni, 
míg a svédek két kezezés utá-
ni 11-est kértek számon a spa-
nyol játékvezetőn. A 20. perc-
től hatalmas mezőnyfölény-
ben futballozott a négysze-
res világbajnok olasz csapat, 
de a befejezések rendre pon-
tatlanok voltak. A folytatás-
ra annyit változott a játék ké-
pe, hogy mivel a hazaiak egy-
re jobban kinyíltak, így a ven-
dégek előtt is komoly lehető-
ségek adódtak, gyors ellentá-
madások végén. Az olaszok 
hiába egykapuztak a meccs 
nagy részében, gólt nem tud-
tak szerezni, így 1–0-s össze-
sítéssel alulmaradtak a pár-
harcban.
Európai vb-pótselejtező, visz-
szavágó: Olaszország–Svéd-
ország 0–0. Továbbjutott: 
Svédország 1–0-s összesítés-
sel. Vasárnap este Horvátor-
szág és Svájc szerezte meg a 
vb-részvételi jogot. Az utolsó 
európai pótselejetző, az Íror-
szág–Dánia összecsapás lap-
zártánk után fejeződött be. 
Az írek 0–0-ról várták a dub-
lini visszavágót.

Neagoe a Sepsi OSK új edzője
A klub vezetősége kedden 

reggel jelentette be a hírt, 
hogy a továbbiakban Eugen 
Neagoe lesz a csapat vezető-
edzője. Az új tréner játékos-
ként megfordult többek közt 
az Universitatea Craiovánál, a 
Konstancai Farulnál, a Vasas 
Budapestnél, a Ferencváros-
nál, a ciprusi Alki Larnacánál, 
az Omonia Nicosiánál, a Buka-
resti Dinamónál és az Extensiv 
Craiovánál is. Edzőként az 
Universitatea Craiovánál kezd-
te pályafutását, irányította a 

Zsilvásárhelyi Panduriit, a Bu-
karesti Steauát, továbbá a ro-
mán válogatott másodedzője is 
volt. Legutóbb a Jászvásári Poli 
CSM-et készítette fel a mecs-
csekre. Nagy Sándor és Kulcsár 
László, akik Valentin Suciu tá-
vozásával ideiglenesen átvették 
az együttes irányítását, a továb-
biakban is a Sepsi OSK-nál fog-
nak dolgozni – közölte Diósze-
gi László klubelnök. Az új edző 
már hétfőn megérkezett Sepsi-
szentgyörgyre, kedden délelőtt 
pedig találkozott a csapattal is.

Sereghajtók

A másik két Maros megyei női labdarúgó együttesnek, a 
Szászrégeni Avântulnak és a Marosvásárhelyi Ladiesnek sem ala-
kul jól az eddigi szezon, ugyanis csoportjaikban sereghajtók. Az 
Avântul az 1-es számú csoportban mindössze egy döntetlent tu-
dott elérni az eddigi hat meccse során (1–1-es eredményt ért el 
hazai pályán a Bákói Măgurával).
Ennél is rosszabb a Ladies mérlege, ugyanis a 2-es csoportban 
pont nélkül utolsó. Mindkét csapat számára már csak egy forduló 
van hátra az őszi szezonból: a Ladies vasárnap 11 órakor a Kolozs-
vári Olimpiát fogadja a nagyadorjáni Dorman-sportközpontban, a 
régeniek pedig ugyanebben az időpontban a Galaci Universitateát 
látják vendégül.
Az Avântulra is vár még egy kupameccs, ma 14 órakor a 
Borgóprundi Heniut fogadja.




