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H a lettek volna nézők a ploiești-i 
stadionban, túl sok izgalmas 
pillanatot nem kellett volna 

megélniük a péntek esti Románia–
Montenegró mérkőzésen. Zárt kapus 
meccsen csaptak össze a felek, mivel 
a román válogatottat megbüntette az 
UEFA a 2016-os Eb-selejtezők során. A 
Nemzetek Ligája C osztályának 4. cso-
portjában alig történt említésre méltó 
esemény. A házigazdák irányították a 
játékot, de csak egy-két nagy helyzetet 
tudtak kidolgozni. A 77. percben ember -
előnybe is kerültek, mivel a monteneg-
rói Mugosa megkapta második sárga 
lapját is. Cosmin Contra legénysége ezt 
sem tudta kihasználni, így a felek osz-
toztak a pontokon. Ma 21.45-kor Szerbi-
ában lépnek pályára a románok. Ven-
déglátóik pénteken este Litvániában 
egy büntetőből szerzett góllal (Tadic, 
38. perc) 1–0-ra nyertek, így ők vezetik 
a ranglistát. Románia együtteséből két 
alapember is hiányozni fog: a csapat-
kapitány Vlad Chiricheș, illetve Mihai 
Pintilii is lesérült a pénteki találkozón.

„Nem kell mindent 
a kukába dobni”

Magyarország válogatottja Finnország-
ban indította a sorozatot. Nem kezdő-
dött jól a magyar csapat Rossi-korszaka, 
mivel Pukki már a hetedik percben meg-
szerezte a vezetést a házigazdáknak, 

és bár a vendégek számos alkalommal 
egyenlíthettek volna, helyzeteik mind 
kimaradtak. Így Marco Rossi, a nemrég 
kinevezett szövetségi kapitány vereség-
gel indított a válogatott kispadján.

A magyarok kedden a görögök ellen 
folytatják szereplésüket a sorozatban, 
a Groupama Arénában 21.45-kor kez-
dődő összecsapást zárt kapuk mögött 
rendezik meg az Európai Labdarúgó 
Szövetség korábbi büntetése nyomán. 
A fi nn válogatott tétmérkőzésen negy-
ven év után győzte le újra a magyar 
csapatot, ezt megelőzően legutóbb 
1978 szeptemberében egy Eb-selejte-
zőn diadalmaskodott.

„Nagyon csalódottak vagyunk, az 
elején kétszer is úgy adtuk el a labdát, 
hogy abból az ellenfél nagy helyzet-
be került, és sajnos meg is szerezte a 

vezetést. Sok helyzetet kidolgoztunk, 
a befejezéseknél viszont nem voltunk 
elég pontosak. Ha egy csapatnak annyi 
helyzete van, mint ma nekünk, és abból 
egyet sem sikerül értékesíteni, nem le-
het más a végeredmény” – nyilatkozta 
Marco Rossi a mérkőzés után. Majd hoz-
zátette: „Nem kell mindent a kukába 
dobni ebből a meccsből, voltak pozití-
vumok is, azokra kell építeni a jövőben. 
Van, hogy nem lehet nyerni. Tovább kell 
dolgozni, alázattal, a következő mérkő-
zésen lehet javítani.”

A csoport másik meccsén a görögök 
1–0-ra nyertek vendégként Észtor-
szágban (a gólt Fortounis szerezte a 
14. percben).

Nemzetek Ligája, C osztály, 4. cso-
port, 1. forduló: Románia–Monteneg-
ró 0–0. Románia: Tătărușanu – Benzar, 

Vereséggel debütált Marco Rossi
Kikaptak a magyarok, ikszeltek a románok
• A román labdarú-
gó-válogatott gól nélküli 
döntetlent játszott Mon-
tenegró csapatával, a 
magyar nemzeti tizenegy 
viszont vereséget szen-
vedett Finnországban az 
újonnan indult Nemzetek 
Ligája nyitófordulójában.

Ötödik a magyar női öttusaváltó
Ötödik helyen végzett Gulyás Michelle és Guzi Blanka a mexikóvárosi 
öttusa-világbajnokság női váltóversenyében. A dobogóra a fehéroroszok, a 
németek és a guatemalaiak állhattak fel. A férfiak viadalán a Harangozó Ben-
ce–Bruckmann Gergő páros a 14. helyen végzett. Az érmeken a franciák, a 
csehek és a bolgárok osztoztak. A vegyes váltót lapzártánk után rendezték, 
mától pedig a hagyományos versenyek következnek.

• RÖVIDEN Japán siker a US Openen

7.00 Tenisz, WTA-torna, Hirosima (Digi Sport 2)
14.30 Sznúker, Mesterek Tornája, Sanghaj (Eurosport 1)
18.30 Labdarúgás, 2. Liga: Kolozsvári U–Bákói Aerostar 
          (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
21.00 Jégkorong, Erste Liga: Újpest–Ferencváros (M4 Sport)
21.45 Labdarúgás, Nemzetek Ligája: Szerbia–Románia (Pro TV)

• S P O R T E S E M É N Y E K  A  T E L E V Í Z I Ó B A N  

Chiricheș (Bălașa, 31.), Săpunaru, 
Bancu – Pintilii (Anton, 73.), Stanciu 
– Chipciu, Maxim, Mitriță (Budescu, 
68.) – 13. Keșerű. Montenegró: Petko-
vic – Stojkovic, Savic, Simic, Tomase-
vic – Scekic (Kosovic, 74.), Vukcevic – 
Boljevic (Beciraj, 80.), Ivanic, Jovovic 
– Mugosa.

C osztály, 2. csoport, 1. forduló: 
Finnország–Magyarország 1–0 (1–
0), gólszerző Teemu Pukki (7.). Finn-
ország: Hradecky – Raitala, Toivio, 
Arajuuri, Uronen (Granlund, 45+2.) 
– Lod, Kauko, Schüller (Sparv, 63.), 
Soiri (Taylor, 85.) – Pukki, Tuomi-
nen. Magyarország: Gulácsi – Lov-
rencsics, Lang, Kádár, Fiola – Klein-
heisler, Pátkai – Stieber (Varga, 54.), 
Kovács (Kalmár, 61.), Sallai (Eppel, 
73.) – Szalai.

A japán Oszaka Naomi nyerte 
meg az amerikai nemzetközi 

teniszbajnokságon a női egyest, 
miután a döntőben 6:2, 6:4-re le-
győzte Serena Williamset. A ha-
zai klasszis a második szettben 
többször is a székbíróval vitázott, 
ami miatt előbb egy pontot, majd 
egy gémet ajándékba kapott 20 
éves ellenfele, aki karrierje el-
ső Grand Slam-torna-diadalát 
aratta. Győzelmével 3.8 millió 
amerikai dollárt zsebelhetett 
be a japán teniszező. Női egyes, 
elődöntő: Serena Williams (ame-
rikai, 17.)–Anastasija Sevastova 
(lett, 19.) 6:3, 6:0, Naomi Oszaka 

(japán, 20.)–Madison Keys (ame-
rikai, 14.) 6:2, 6:4. A döntőben: 
Naomi Oszaka–Serena Williams 
6:2, 6:4.

Rafael Nadal sérülés miatt 
nem tudta befejezni a Juan Mar-
tín del Potro elleni elődöntőt, így 
a két játsz mát megnyert argentin 
játékos jutott be a férfi  egyes fi -
náléjába. Férfi  egyes, elődöntő: 
Novak Djokovic (szerb, 6.)–Kei 
Nisikori (japán, 21.) 6:3, 6:4, 6:2, 
Juan Martin Del Potro (argentin, 
3.)–Rafael Nadal (spanyol, 1.) 7:6, 
6:2-nél Nadal feladta. A Novak Djo-
kovic–Juan Martin Del Potro döntő 
lapzárta után fejeződött be.

Babosék döntőt játszottak 
párosban

Babos Tímea és Kristina 
Mladenovic bejutott a New York-
ban megrendezett amerikai nyílt 
teniszbajnokság női páros verse-
nyének fi náléjába. 

A második kiemelt magyar–
francia kettős a pénteki elődön-
tőben a Samantha Stosur, Csang 
Suaj ausztrál–kínai duóval talál-
kozott, és 6:4, 7:6 arányban nyert. 
A lapzárta után játszott döntőben 
Babosék ellenfele az Ashleigh Bar-
ty, Coco Vandeweghe ausztrál–
amerikai kettős volt.

Pukki szépen átvette 
a labdát, lerázta 
védőjét, majd Gulácsi 
mellett a hálóba 
gurított 

▴  FORRÁS: FACEBOOK/
MLSZ – MAGYAR LABDA-
RÚGÓ SZÖVETSÉG




