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Nehéz ellenfelek kezdésként
Eldőlt: két csoportban szervezik a női kosárlabda-bajnokságot
• Kedden kisorsolták 
a női kosárlabda-baj-
nokság menetrendjét. 
A Marosvásárhelyi 
VSK csapata a CSM 
Alexandria ellen kezd, 
míg a kupában a CSM 
Târgoviște lesz az 
ellenfél.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Román Kosárlabda-szövet-
ség a korábbi halasztás és 
hosszú huzavona után vé-

gül úgy határozott, hogy a klubok 
akaratával ellentétben az eredeti 
elképzelés szerint két értékcsoport-
ban szervezi meg a tizenhárom csa-
patot felvonultató bajnokságot. Az A 
csoportban hat együttes, a címvédő 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, a Szat-
márnémeti VSK, a Brassói Barcaság 
2011 (volt Olimpia), a Kolozsvári 
Universitatea, az Aradi ICIM és a 
CSM Târgoviște kapott helyet. A Ma-
rosvásárhelyi VSK a hétcsapatos B 
csoportban indul, ahol a Konstancai 
Phoenix, a Nagyváradi VSK, a CSM 
Alexandria, a Kézdivásárhelyi SE, a 
Bukaresti Rapid és a Bukaresti Ag-
ronomia lesz az ellenfele.

A sorsolás szerint a Ionel Brustur 
vezetőedző által irányított maros-
vásárhelyi együttes hazai pályán 
kezdi a bajnokságot, október 6-án 
a CSM Alexandriát fogadja. A Tele-
orman megyei gárda az előző évek-

ben CSBT néven szerepelt a bajnok-
ságban, az elmúlt élvonalbeli idényt 
a hatodik helyen zárta. Alexandria 
után tavalyi másodosztályos ellen-

felek következnek: előbb a Buka-
resti Rapid otthonába utazik a VSK, 
majd a harmadik, hétközi forduló-
ban házigazdaként a Kézdivásárhe-
lyi SE-vel találkozik.

A bajnoki program szerint az 
oda-visszavágó alapon zajló alap-
szakasz december 19-éig tart. Ezt 
követően a B csoport győztese csat-
lakozik az A csoport mezőnyéhez 
a középszakaszra. Ez a hét csapat 
alkotja majd a legjobbakat tartal-

mazó Piros csoportot, amelyben 
ugyancsak körmérkőzéseket ren-
deznek, utána pedig mellettük a 
középszakasz Sárga csoportjának 
(hat csapat) első helyezettje még 
bekerül a felsőházi rájátszásba. Az 
erről lemaradt csapatok továbbá 
szintén csoportmecseket játszanak 
az alsóház végső rangsorának ki-
alakításáért.

Az új idény a Román Kupával 
kezdődik, a szövetség elkészítette 

az első forduló párosításait. Eszerint 
a Marosvásárhelyi VSK vetélytársa 
a tavaly a másodosztályban első 
helyen végzett CSM Târgoviște lesz. 
Az első mérkőzést szeptember 26-
án a Dâmbovița megyeiek pályáján 
játsszák, a visszavágót pedig három 
nappal később, szeptember 29-én 
Marosvásárhelyen rendezik. A pár-
harc győztese továbbjut a jövő évi, 
második fordulónak számító ne-
gyeddöntőbe.

A német Bundesliga 2-ben szerep-
lő FC Nürnbergnél töltött három 

idény után ismét Romániában játszik 
Sepsi László, aki nemrég a másod-
osztályos Kolozsvári Universitateá-
hoz igazolt. A 31 éves, marosbogáti 
származású labdarúgó a hét elején 

már be is mutatkozott az élvonalba 
jutásra pályázó együttesnél, amely 
a 2. ligás bajnokság ötödik fordu-
lójában hazai pályán 2–0-ra nyert 
a Nagyváradi Luceafărul ellen. Az 
Universitatea jelenleg a hetedik he-
lyet foglalja el a ranglistán, négy 

pont a lemaradása az éllovas Sportul 
Snagovval szemben.

Sepsi László 2015-ben a Marosvá-
sárhelyi ASA-tól szerződött a Nürn-
berghez, melynek színeiben három 
szezon alatt 47 mérkőzésen lépett 
pályára a német másodosztályban. 
Az előző bajnokságban azonban 
mindössze három meccsen kapott le-
hetőséget, és mivel idén nyáron lejárt 
a szerződése, a klub az új idényben 
már nem tartott igényt a játékára. A 
tapasztalt hátvéd végül elfogadta a 
kolozsváriak ajánlatát, így az Uni-
versitatea lett pályafutása tizedik 
klubja, amellyel egy szezonra szóló 
megállapodást kötött.

H. B. O.

Sepsi bemutatkozott a Kolozsvári U-nálKét vereséggel zárt a női válogatott
Elveszítette utolsó két csoportmérkőzését a román női labdarúgó-válo-
gatott a 2019-es franciaországi világbajnokság selejtezősorozatában. 
A továbbjutásra esélytelen Románia múlt hét végén Botoșani-ban 
1–0-ra kapott ki Belgiumtól, majd kedden 5–1-es vereséget szenvedett 
Portugália vendégeként. A román csapatban pályára lépett a négy ma-
rosvásárhelyi származású játékos, Andreea Părăluță, Göder Brigitta, 
Bianca Sandu és Herczeg Andrea is. Mirel Albon szövetségi kapitány 
együttese mindössze öt ponttal csoportja negyedik helyén végzett (1. 
Olaszország 21 ponttal, 2. Belgium 19 ponttal, 3. Portugália 11 ponttal, 
5. Moldova 1 ponttal). Gyengén szerepelt a magyar válogatott is, amely 
szintén negyedik lett csoportjában: Horvátországot megelőzte, de 
Svédországgal, Dániával és Ukrajnával nem tudta felvenni a versenyt.

Elkészült a klubvébé programja
Zürichben kedden elkészítették az Egyesült Arab Emírségekben de-
cember 12–22. között megrendezendő labdarúgó klubvilágbajnokság 
programját. A torna első mérkőzését december 12-én a rendező ország 
bajnoka, az El-Ajn és az óceániai térség legjobbja, a Team Wellington 
játssza. A párharc nyertese az afrikai BL-győztessel, míg az ázsiai 
BL-győztes a mexikói CS Guadalajarával csap össze a negyeddöntőben. 
Előbbi mérkőzés nyertese az elődöntőben a Libertadores Kupa győzte-
sét kapja, utóbbié pedig a Real Madriddal találkozik majd. A Libertado-
res Kupa jelenleg a negyeddöntőnél jár, Ázsiában és Afrikában szintén 
folyamatban van a kontinens-BL küzdelemsorozata.

• RÖVIDEN 

Három év után ismét Romániában 
játszik Sepsi László

◂  A R C H Í V  F O T Ó :  H A Á Z  V I N C E

Hazai pályán kezdi 
a pontvadászatot a 
marosvásárhelyi csapat
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