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12.00 Tenisz, WTA-torna, 
s-Hertogenbosch, Hollandia, 
nyolcaddöntő (Digi Sport 2)

14.00 Tenisz, WTA-torna, Nottingham, 
Egyesült Királyság, nyolcaddöntő 
(Eurosport 2)

14.30 Országúti kerékpár, Szlovén kör-
verseny, 2. szakasz (Eurosport 1)

18.00 Labdarúgás, Világbajnokság, 
Oroszország, A csoport, 
1. forduló: Oroszország–
Szaúd-Arábia (TVR 1) 

21.00 Férfi kosárlabda, NB I., döntő, 
3. mérkőzés: Szolnoki Olaj–
Falco Szombathely 
(M4 Sport)

Sportesemények a televízióban

Ma este a házigazda Oroszország és Szaúd-Arábia 

mérkőzésével kezdetét veszi az év leginkább várt 

sporteseménye, a labdarúgó-világbajnokság, ame-

lyen ezúttal is 32 ország válogatottja vesz részt.

Európába 12 év szünet után 
tér vissza a világ legnézet-
tebb sporteseménye. Ha 

másnak nem, hát örvendjünk 
annak, hogy nem kell felhúzni 
az órát, éjszakázni, vagy a mun-
kahelyen lopva a képernyő egy 
külön sarkát nézegetni. Júni-
us 14. és július 15. között Orosz-
ország 11 városának (Moszkva, 
Szentpétervár, Szocsi, Kazany, 
Szaranszk, Kalinyingrád, Vol-
gográd, Rosztov-Don, Nyizsnyij 
Novgorod, Jekatyerinburg és 
Szamara) 12 stadionjában ösz-
szesen 64 meccset láthatnak 
azok, akik a vb valamennyi mér-
kőzését megtekintik. Orosz-
ország méretéből adódóan a 
vb – csakúgy, mint a négy év-
vel ezelőtti brazíliai – az ir-
datlan távolságok tornája lesz. 
A távolságok érzékeltetésére 
egy adat: a Balti-tengertől az 
Urálig,  azaz Kalinyingrádtól  
Jekatyerinburgig 2488 kilométer 
a távolság, olyan csapat azonban 
nincs a mezőnyben, amelynek 
ezt a távolságot a csoportmecs-
cseken le kell utaznia.

Az is tény, hogy talán soha nem 
volt olyan gyenge egy vb-t rende-
ző ország csapata, mint amilyen 
most az orosz válogatott, amely 
a FIFA világranglistája szerint a 
70. helyen áll. A házigazda – mint 
ahogy általában – most sem ke-
rült halálcsoportba, de még ne-
héznek nevezhető négyesbe sem. 

Merthogy az oroszok a torna 
egyik leggyengébb csapata, Sza-
úd-Arábia mellett Egyiptomot és 
az osztályozómérkőzést játszó 
Uruguay-t kapták ellenfélnek. A 
papírforma alapján a dél-ame-
rikai együttes mellett Oroszor-
szágnak illene továbbjutnia, de 
Egyiptomot sem intézhetjük el 
egy kézlegyintéssel. A Portugá-
lia–Spanyolország mérkőzésen 
kívül a B jelű kvartett sem hoz 
igazi nagy összecsapásokat: Irán 
és Marokkó biztos kiesőnek szá-
mít. Sokkal bonyolultabb viszont 
a C csoport, ahol Franciaország 
mellett Dánia, Peru és Ausztrália 
küzd majd meg a továbbjutásért. 
A négyesből kiemelkedő gallok-
hoz a másik háromból szinte bár-
melyik csatlakozhat.

Nehéz négyesbe került az ar-
gentin válogatott: a meglepetés-
csapat Izland mellett a korábbi 
vb-ken számukra már jól ismert 
Nigéria és a Modriccsal felál-
ló Horvátország küzd a második 
helyért. A pampák játékosainak 

valószínűleg nem jelent majd 
gondot a továbbjutás, de a végső 
győzelemre kevés az esélyük. És 

nem azért, mert a játékosok vagy 
az edzőjük, Jorge Sampaoli gyen-
ge lenne. Hanem inkább azért, 
mert – ahogy az elmúlt években 
már oly sokszor – a keretet in-
kább Messi alakítja ki, és min-
denki az ő kegyét keresi, nem a 
csapat érdekét helyezi előtérbe.

Nincs nehéz helyzetben a bra-
zil válogatott sem: Svájc, Cos-
ta Rica és Szerbia nem okozhat 
gondot a Selecaónak. A máso-
dik helyért valószínűleg a két eu-
rópai csapat fog megvívni. Igaz, 

legutóbb a közép-amerikai csa-
pat a vb meglepetését jelentet-
te, hiszen Kaylor Navas és társai 
a negyeddöntőig meneteltek. A 
címvédő németek a jelentősen 
gyengébb svédekkel, a mindig 
sötét lónak számító Mexikóval 
és a rendkívül gyors dél-koreai-
akkal kerültek egy csoportba. Az 
első hely nyilván ki van bérelve, 
a másodikért a közép-amerika-
iak valószínűleg a skandinávok-
kal küzdhetnek majd. Viszonylag 
könnyű helyzetben van Belgium 
és Anglia is, a két európai gár-
da Panamát és Tunéziát könnyen 
maga mögé utasíthatja, a kérdés 
a csoportelsőség lesz.

Furcsa csoport alakult ki a H 
jelű kvartettben, ahol egy dél-
amerikai (Kolumbia), egy afrikai 
(Szenegál), egy ázsiai (Japán) és 
egy európai (Lengyelország) csa-
pat küzd meg egymással. A jelen-
legi erőviszonyok a kolumbiaiak 
és a lengyelek továbbjutását ígé-
rik. De hát a foci azért szép, mert 
meglepetések mindig születhet-
nek. És ez az állítás szinte mind-
egyik csoportra érvényes.

A végső győzelemre külön-
ben több csapat is esélyes, a fo-
gadóirodák egy ötösfogat mellett 
tették le a voksukat: a címvé-
dő németek mellett a brazilok, a 
franciák, a spanyolok és az ar-
gentinok is „bejelentkeztek”, de a 
portugálok, az angolok és a bel-
gák is versenyben lehetnek.
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Esélylatolgatás, erőviszonyok az oroszországi tornán

Ötösfogat a világbajnoki címért

A címvédő németek Oroszországban is a nagy esélyesek közé tartoznak
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Azonos ágon szerepel majd 
Románia és Magyarország női 
kézilabda-válogatottja az idei év 
végi franciaországi Európa-baj-
nokságon, ezért a csoportkör-
ből való továbbjutásuk esetén a 
középdöntőben találkozhatnak 
először a november 29. és de-
cember 16. között rendezendő 
eseményen. 

A kedden tartott sorsolás nem 
volt túl kegyes a két együtteshez, 
hiszen amíg Kim Rasmussen 
szövetségi kapitány piros-fe-
hér-zöld együttese – az előze-
tes besorolások alapján az első 
kalapból kiemelve – a C csoport-
ban újfent találkozik a régi is-

merősnek számító, a legutóbbi 
Eb-n ezüstérmes, a tavalyi vb-n 
bronzérmes Hollandiával, addig 
Ambros Martín szövetségi ka-
pitány piros-sárga-kék gárdájá-
nak a címvédő és rekordgyőztes 
Norvégia jutott ellenfélnek a D 
kvartettben. Ez utóbbi négyesbe 
kapott még besorolást Németor-
szág és Csehország is, míg a ma-
gyarok mellé Spanyolország és 
Horvátország csatlakozott. 

Mivel a négyesekből a legjobb 
három helyezett jut tovább a kö-
zépdöntős csoportokba, ezért 
a papírforma szerint mind a 
román, mind pedig a magyar 
együttesre számítani lehet a fő-

csoportokban, ahol már a két 
évvel ezelőtti svédországi sereg-
szemlén is „összefutottak”. Ak-
kor egyébként Románia 29–21-re 
nyert, de az elődöntőről lema-
radt, és végül az ötödik helyen 
végzett, miközben Magyaror-
szág a 12. pozícióban zárt.

A legutóbbi kontinensviadal 
mezőnye egyébként megegyezik 
az ideivel – a másik ágon a há-
zigazda, a regnáló világbajnok 
Franciaország a B csoportban 
Montenegróval, Oroszországgal 
és Szlovéniával játszik, míg az 
A jelű négyesben Dánia, Svédor-
szág, Szerbia és Lengyelország 
találhatók.

Azonos ágra került Románia és Magyarország

Egy év szünet után ismét elhó-
dította a bajnoki címet a Nagyvá-
radi CSM, amely az élvonalbeli 
férfi kosárlabda bajnoki döntő ne-
gyedik mérkőzését is megnyerte 
a fővárosban a Bukaresti Steaua 
ellen, és ezzel összesítésben 

3–1-re diadalmaskodott. A ked-
di összecsapás szorosan alakult 
egészen az utolsó negyedig, ami-
kor a nagyváradi együttes meg-
lépett a házigazdáktól, és végül 
92–89 arányban nyert. Sikeré-
vel a Nagyváradi CSM 2016 után 

fennállása második bajnoki címét 
szerezte meg, a Steaua akárcsak 
tavaly, ismét elvesztette a döntőt, 
míg a tavalyi bajnok Kolozsvári 
U-BT-nek a Nagyszebeni CSU le-
győzésével idén meg kellett elé-
gednie a bronzéremmel.

Bukarestben nyert bajnoki címet Nagyvárad Eduard Iordănescu a CFR új edzője

Egy héttel azután, hogy Dan Petrescu hivatalosan is elhagyta a Ko-
lozsvári CFR-t, és a kínai élvonalba, a Guizhou Hengfeng csapatá-
hoz szerződött, a hazai bajnokságot nyert klub vezetősége elhúzódó 
tárgyalások után végül kedden megegyezett Eduard Iordănescuval. 
A 39 éves szakvezető három éves szerződést kötött a kolozsvári 
együttesssel, amely hosszú távú projektet szeretne megvalósítani. 
Eduard Iordănescu edzői karrierje során a Marosvásárhelyi ASA-t, 
a Pandurii Târgu Jiut, a CSZKA Szófiát és az Astra Giurgiut irányította. 

Hosszú huzavona után elkelt a Rapid

A kikiáltási áron 406 800 euróért kelt el kedden a Bukaresti Rapid fut-
ballmárkája. Ez volt a tizenkilencedik árverés, amelyet a két évvel ez-
előtt csődbe ment klub által birtokolt brand értékesítésére rendeztek, 
és most a FC R Bukarest vásárolta meg. Ez a vállalat gyakorlatilag az 
Academia Rapid, amely megnyerte a negyedosztályú bajnokságot és a 
bukaresti Románia-kupát, hogy a 3. ligába való feljutásért rendezendő 
osztályozón léphessen pályára. A márka megvásárlásával ezentúl már 
használhatják a giulești-i egykori bajnokcsapat nevét és színeit, de jó 
esetben a dicsőséglistáját is megkapják a jogutóddá válás folyamán.

Kirúgták a spanyol kapitányt, Hierro az utódja

Teljes a káosz a spanyol labdarúgó-válogatott háza táján kevéssel 
a portugálok elleni világbajnoki csoportmérkőzés előtt. A szövet-
ség ugyanis szerdán azonnali hatállyal szerződést bontott Julen 
Lopetegui szövetségi kapitánnyal, akit kedden kineveztek a Real 
Madrid edzőjének, hogy átvegye a távozó Zinedine Zidane helyét. 
Lopetegui utódja a Real Madrid legendás játékosa, Fernando Hierro, 
aki vezeti a spanyol labdarúgó-válogatottat a világbajnokságon.




