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Magyarország labdarúgó-válogatottja nézők nélkül játssza le második meccsét az NL-ben

Feltöltődve várják a görögöket
Zárt kapuk mögött szerez-

né ma meg első Nemzetek 

Ligája-győzelmét Magyar-

ország labdarúgó-váloga-

tottja. Az ellenfél a nyitó-

fordulóban három pontot 

gyűjtő Görögország lesz.

Nem számíthat ma szurko-
lói támogatásra Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottja 

Budapesten, ahol a Nemzetek Ligá-
ja második fordulójában rendezendő, 
Görögország elleni mérkőzését kell 
zárt kapuk mögött lejátszania. Ezt a 
büntetést még a három évvel ezelőt-
ti, Románia elleni Eb-selejtezőn tör-
tént szurkolói rendbontás miatt rótta 
ki rá a kontinentális szövetség – mint 
ahogyan a piros-sárga-kékek is né-
zők nélkül fogadták pénteken Mon-
tenegró legjobbjait –, ám a helyi idő 
szerint 20.45-kor kezdődő meccs tét-
jén ez semmit sem változtat: az olasz 
Marco Rossi első győzelmére törek-
szik majd a hazai együttes szövet-
ségi kapitányaként. Már korábban 
is hangsúlyozta, hogy az ellenféltől 
függetlenül csakis sikerorientáltan 
szabad pályára lépni, bár azt ő is el-
ismerte, hogy sok munkára van még 
szükség ahhoz, hogy a játékukban 
felbukkanó hibákat kiküszöböljék.

A Finnországban 1-0-ra elveszített 
nyitókör után a piros-fehér-zöldek 
még sereghatók a C osztály második 
csoportjában, a hellének ugyanak-

kor már gyűjtöttek három pontot az 
Észtországban elért 1-0-s sikerük-
kel. Az 54. születésnapját vasárnap 
ünneplő Rossi az elmúlt napokat re-
generálódásra szánta, a telki edző-
táborban készülő játékosait pedig 
még a családtagjaik is meglátogat-
hatták, hogy érzelmileg feltöltőd-
ve lépjenek ma pályára. A kezdő 
tizenegyében változásokat ígért, de 

lapzártánkig konkrét neveket nem 
említett. Mostanra egyébként már 
az élvonal első csoportjában leját-
szották a második forduló meccsét 
is, ahol a németek elleni döntetlen-
je után a világbajnok Franciaország 
a hollandok elleni hazai 2-1-es sike-
rével, vasárnap este ünnepelhette 
meg az első NL-győzelmét. Az A osz-
tályban lapzártánk után rendezték 

a Portugália–Olaszország rangadót, 
míg ma Izland–Belgium és Spanyol-
ország–Horvátország párosítás sze-
rint lépnek pályára. Románia, mint 
ismeretes, a magyarokhoz hasonló-
an a C osztályban szerepel. A Szer-
bia elleni találkozóját lapzártánk 
után játszotta le Belgrádban.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Dulca távozott 
az Energeticianultól
Vezetőedző nélkül maradt a má-
sodosztályos labdarúgó-bajnok-
ságban újonc Energeticianul csa-
pata, miután Cristian Dulca közös 
megegyezéssel szerződést bontott 
a klubbal. A szakvezető a hatodik 
fordulóban, a Petrolultól elszen-
vedett 3-0-s vereséget követően 
távozott, és egyelőre George Zima 
másodedző készíti fel az együt-
test a szerdai, Lugos elleni Román 
Kupa-mérkőzésre. A ProSportnak 
azt mondta, hogy nem kifejezetten 
a hétvégi pontvesztés miatt váltak 
külön az útjaik, ugyanakkor azt 
elismerte, hogy nagyobb türelmet 
várt volna egy frissen feljutott, még 
alakulóban lévő csapattal szemben. 
Dunca az elmúlt szezonban a Nagy-
váradi Luceafărultól szerződött 
át a Nicolae Sarcină üzletember 
érdekeltségébe tartozó együttes-
hez, a Körös-partiakhoz viszont 
nem tervez visszatérést. A Liga 2 6. 
fordulójában egyébként vasárnap 
a Temesvári ASU Poli is kikapott 
hazai pályán 3-2-re az Argeștől, 
a Kolozsvári Universitatea–Bákó 
meccset pedig lapzártánk után 
rendezték.

Elkezdődött a 
jégkorong-Erste Liga
Az osztrák Vienna Capitals fiókcsa-
pata 5-3-ra legyőzte idegenben a 
Budapesti Hokiklubot, a Debrecen 
viszont büntetőkkel kikapott 3-2-
re a Ferencváros vendégeként a 
jégkorong-Erste Liga 2018–2019-
es szezonjának első mérkőzésein. 
Mindkét összecsapást vasárnap 
este rendezték, tegnapi lapzártánk 
után pedig már Újpest–Ferenc-
város rangadóval folytatódott a 
pontvadászat. A romániai csapa-
tok közül a Brassó pénteken kezd 
Bécsben, miközben a Csíkszeredai 
Sportklub a Fradit látja vendégül. A 
budapesti zöld-fehéreket fogadja 
első mérkőzésére a Gyergyói HK is, 
amelyik majd vasárnap debütál a 
határon átívelő sorozatban.

Elhunyt Géczi István

Életének 75. évében elhunyt Géczi 
István, a magyarországi labdarú-
gó-történelem egyedüli kapusa, aki 
három nemzetközi kupadöntőben 
is védett. A Ferencváros csapatá-
nak legendás hálóőre öt országos 
bajnoki címet nyert a zöld-fehérek-
kel, de a VVK-t is nyert 1965-ben a 
Juventus elleni finálé megnyeré-
sével. Azt követően még kétszer, 
1968-ban és 1976-ban lett ezüstér-
mes a nemzetközi porondon. Aktív 
sportolói pályafutásától 32 évesen 
vonult vissza, hogy egyetemi tan-
székvezetőként, országgyűlési 
képviselőként, illetve a rákospalotai 
ifjúsági és sportközpont igazgató-
jaként dolgozzon.

Alakul az „álomcsapat”

A profi labdarúgók nemzetkö-
zi szakszervezete (FIFPro) és a 
Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) nyilvánosságra hozta 
tegnap annak az 55 futballistának 
a nevét, aki a legtöbb szavazatot 
kapta a játékostársaktól, és ezzel 
bekerülhet az év csapatába. A név-
sor 5 kapust, 20 védőt, 15 közép-
pályást és 15 támadót tartalmaz, 
az álomtizenegy összeállítását a 
szeptember 24-ei londoni gálán 
ismertetik. A legjobb teljesítményt 
nyújtók közül hiányzik Jan Oblak, 
az Európa-liga-győztes Atlético 
Madrid kapusa, valamint az újból 
BL-nyertes Real Madrid walesi tá-
madója, Gareth Bale.

Drámai mérkőzésen bukta el a kva-
lifikációt a Bajnokok Ligája főtáblá-
jára a Craiova női kézilabdacsapata, 
miután a vasárnap esti selejtező-
ben 22-21-re kikapott a házigazda 
Podravka Vegeta Koprivnicától. A 
találkozón szinte végig az elmúlt 
szezonban EHF-kupát nyert oltyán 
együttes vezetett, de a második 
félidő „gólböjtje” a hajrára meg-
bosszulta magát. A finis ugyanis a 
lehető legrosszabbul alakult George 
Burcea edző tanítványainak: a hor-
vát együttes öt perccel a játék vége 
előtt egyenlített, majd tizenöt má-
sodperccel a lefújás előtt a vezetést 
is megszerezte az ellenfél kapuját 
ekkor már érintetlenül hagyó román 
bajnoki ezüstérmessel szemben. 

A vereség miatt a Craiova az EHF-
kupa harmadik körében folytathat-
ja európai szereplését, miközben a 
Koprivnica pályára léphet a címvé-
dő Győri ETO, a Thüringer és a Krim 
Mercator ellen a BL-főtábla C cso-
portjában. A selejtezők másik ágáról 
a Bietigheim jutott tovább a Buka-
resti CSM, a Vipers Kristiansand és 
a Ferencváros együtteseivel teljes D 
kvartettbe.

A női mezőnynek csak októberben 
kezdődik a BL csoportköre, a férfi-
ak viszont már ezen a héten pályá-
ra lépnek az első fordulóban. Köztük 
a román bajnok Dinamo, amelyik a 
D csoportban az Elverumot fogadja 
szerdán 19.30 órától. A magyarorszá-
gi csapatok az élvonalhoz tartozva 

az A és a B nyolcasokban kaptak he-
lyet. Előbbiben a Veszprém szomba-
ton a Kielcét fogadja, míg utóbbiban a 
Szeged vasárnap a Zágrábi PPD ven-
dége lesz.

A hazai férficsapatok közül közben 
a Steaua vasárnap este 29-25-re meg-
nyerte a hazai meccsét is a Varazdin 
ellen, ezért 55-50 arányú összetettel 
továbbjutott az EHF.kupa első selejte-
zőköréből. Az októberi második kör-
ben a Maccabi Srugo Rishon Lezion 
együttesével találkozik. Akkor csat-
lakozik a sorozathoz a Dél-Dobru-
dzsa is, amelyik a Plzen gárdájával 
játszik.

A hazai női élvonalban sincs pihe-
nő: a Craiova csütörtökön 17.30 óra-
kor a Râmnicu Vâlcea vendége lesz 

egy a Virágok Ligájának második for-
dulójában jegyzett meccsen, majd 
a CSM Romant fogadja vasárnap 11 
órától. Mindkét összecsapást a TVR 
közvetíti. A vasárnapi meccsek kö-
zött a Bukaresti CSM 22-20-ra nyert 
Brassóban, a Disznód 22-21-re múl-
ta felül otthon a Besztercét, míg a 
Brăila–Nagybánya és a Galac–Zilah 
találkozók 24-24-re végződtek. A fér-
fiak Bölények Ligájában szerdán pó-
tolják be az első fordulóból korábban 
elmaradt Temesvár–Torda rangadót, 
majd szombaton a Steaua–Bákó (11 
óra) és a Dinamo–Temesvár (17.30) 
összecsapásokat tűzi műsorra a ro-
mán közszolgálati csatorna.

KRÓNIKA

Elbukott a Craiova, a Podravka jutott a Győr BL-csoportjába

Összesen 17 ezer dollár pénzbír-
ságot kapott kirohanásáért Serena 
Williams a női teniszezők világ-
szervezetétől (WTA), miután az 
amerikai nyílt teniszbajnokság dön-
tőjében tolvajnak nevezte a szék-
bíró Carlos Ramost, tiltott edzői 
tanácsot kapott és széttörte az 
ütőjét. A japán Naomi Osaka ál-
tal megnyert finálét követően a 36 
éves amerikai klasszis továbbra is 
azt hangsúlyozta, hogy a bírásko-
dás szerinte igazságtalan volt, szi-
gorúbban bánnak a nőkkel, mint a 
férfiakkal. A szülés után visszatért 
egykori világelső sportoló reklamá-
lása kapcsán a WTA közleményben 
hangsúlyozta: nem lenne szabad 

különbséget tenni a férfi és a női já-
tékosok érzelemnyilvánításának 
megítélésben, hanem minden te-
niszezőt egyformán kellene kezel-
jenek. „Az a véleményünk, hogy 
szombaton este ez nem így volt” – 
olvasható a WTA-elnök Steve Simon 
által aláírt állásfoglalásban. Az 
edzői tanácsadás kapcsán hozzá-
tette: a szervezetük támogatja an-
nak engedélyezését, ugyanakkor a 
szabályozást „át kell gondolniuk”.

A Serena-botrány kapcsán ter-
mészetesen megkérdezték a férfi-
mezőny képviselőit is, akik közül a 
US Open-t vasárnap este megnye-
rő szerb Novak Djokovic nem ta-
pasztalt eltérő bánásmódot a nemek 

között, ugyanakkor a játékvezető szi-
gorú szankcióival ő sem értett egyet. 
„Megváltoztatta a mérkőzés menetét. 
Szerintem ez talán szükségtelen volt. 
Mindannyian küzdünk az érzelme-
inkkel, különösen, amikor egy Grand 
Slam-trófeáért harcolunk” – mondta 
a 31 éves szerb klasszis, miután 6:3, 
7:6, 6:3-ra legyőzte az argentin Juan 
Martin del Potrót a fináléban. Az im-
már háromszoros US Open-győztes 
sportoló pályafutása 14. GS-elsőségét 
ünnepelte, amivel beérte az örök-
ranglista harmadik helyén az ame-
rikai Pete Samprast. Az élen a svájci 
Roger Federer áll húsz győzelemmel, 
a spanyol Rafael Nadal pedig 17-tel a 
második. Utóbbi viszont megőrizte 

világranglista-elsőségét Federerrel 
szemben, miközben Djokovic előrelé-
pett a hatodikról a harmadik helyre a 
tegnap kiadott rangsorban.

A női mezőnyben változatlanul 
Simona Halep áll az élen Caroline 
Wozniacki előtt, Naomi Osaka vi-
szont a 19. helyről a hetedikre „ug-
rott” a New Yorki-i győzelmével. Női 
párosban a magyarországi Babos Tí-
mea maradt a világelső, bár a francia 
Kristina Mladenoviccsal az oldalán 
vasárnap este 3:6, 7:6, 7:6-ra elve-
szítette az US Open-döntőt az auszt-
rál–amerikai, Ashleigh Barty és Coco 
Vandeweghe duójával szemben.
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A US Open-győztes Novak Djokovic szerint is túlzott a székbíró

 Felkészülés. A görögök elleni meccsre regenerálódott a magyar válogatott

FORRÁS: MLSZ.HU




