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A Nemzetek Ligájában Litvánia ellen játszó futballválogatottnak a műfű okozhat gondot

Három pontért utazott Románia
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A Nemzetek Ligájában
számító három pontért
utazott el Vilniusba Románia férfi labdarúgó-válo-

visszavághat a litvánoktól
játékos korában elszenvedett kolozsvári vereségért.
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Második nekifutás. Gabi Tamaș (balra) három év után tért vissza a válogatottba
sérülések elkerülik, akkor akár még
egy újabb tornát is „megcsíphet” Románia együttesével.
Tamaș különben Vlad Chiricheș
és Mihai Pintilii sérülései miatt jut
ismét főszerephez a válogatott védelmében, miközben támadásban a
Kolozsvári CFR-nél kulcsembernek
számító George Țucudean jelenthet
megoldást a soron következő összecsapáson. A csatár szerint problémát jelenthet viszont a műfű, amihez
nincsenek hozzászokva, de ennek
ellenére gólerősnek érzi magát és

szerinte társaival közösen képesek
lesznek a megnyerni a csoportjukat
is. „Cosmin Contra sokat változtatott,
átadja nekünk a saját energiáját, tudja, hogyan motiváljon bennünket” –
nyilatkozta.
A Litvánia–Románia mérkőzést
ma 21.45-tól a Pro Tv közvetíti élőben. Ugyanekkor Montenegró–Szerbia párosítás szerint játszanak még
ebben a 4-es csoportban. A két exjugoszláv együttes, mint ismeretes, jelenleg négy-négy ponttal áll a kvartett
élén. A Nemzetek Ligája élmezőnyé-

ben ma Lengyelország–Portugália
összecsapás lesz, de a B liga Oroszország–Svédország derbije is izgalmasnak ígérkezik. Magyarország,
mint ismeretes, pénteken lép pályára Görögország vendégeként a C
liga 2-es csoportjában, és ugyanakkor lesz majd az élvonalban a Belgium–Svájc és a Horvátország–Anglia
slágermeccs is. Szombaton az élvonalban Hollandia–Németország találkozó zárja a harmadik fordulót.
VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Újabb ötkarikás arannyal bővült a Buenos Aires-i dicsőséglista
Sportbizottság (COSR) hivatalos honlapja. Ugyanekkor lett ezüstérmes
evezésben Románia férfi kétpárevezős hajója, miközben a női kétpárevezős egység a dobogó harmadik fokára
állhatott fel a fiatalok ötkarikás seregszemléjén.
Magyarország képviselői közül
Késely Ajna a 800 méteres gyorsúszás döntőjében csapott elsőként
célba, miközben Pusztai Liza kard-

vívásban lett ötkarikás ifjúsági bajnok. A dicsőséglistát a korábban két
aranyat már begyűjtő Milák Kristóf
100 pillangón ezüstéremmel bővítette, míg a cselgáncsozó Vég Zsombor
bronzérmet szerzett kedden. Az argentin fővárosban zajló seregszemle
tegnapi döntőit az időeltolódás miatt
lapzártánk után rendezték.
Az ifjúsági játékok alkalmával
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

kongresszusa jóváhagyta, hogy –
miután a török Erzurumot kizárták
– Calgary és Stockholm egyénileg, valamint Milánó és Cortina
d’Ampezzo közösen pályázhat a
2026-os téli olimpia rendezésére. A
győztest jövő júniusban hirdetik ki.
A 2022-es nyári ifjúsági olimpia a
szenegáli Dakarban lesz.
KRÓNIKA

Újjáélesztett hokihagyományok Körvonalazódott a Märcz-csapat
A Gyergyói HK égisze alatt szerepelve ismét van női jégkorongcsapata Gyergyószentmiklósnak. Utoljára
éppen tizenöt éve, 2003-ban nyerték
meg az országos bajnokságot, ami
máig a város történetének egyetlen,
csapatsportban elért aranyérme a
felnőttek között. A néhai Basilidesz
Csaba edző által irányított lányok sikerét viszont az akkori sport- és városvezetés nem értékelte, a csapat
támogatás nélkül maradt, és megszűnt. Néhányan még pár évig folytatták különböző csapatoknál, de
gyergyói színekben többé nem játszhattak. Szabó (Laczkó) Zsuzsanna
minden évben elszántan próbálkozott újjászervezni a csapatot, a múlt
szezonban pedig már látszott az
előrelépés: összeállt egy maroknyi hölgy, és elkezdték a rendszeres edzéseket. Idén eljött a pillanat,
amikor ez hivatalossá vált: a Gyer-

A Râmnicu Vâlcea-i SCM lett a
Bukaresti CSM női kézilabdacsapatának a „mumusa”, miután a
Szuperkupa-döntő után az élvonalbeli bajnokságban is kikaptak az
Olt megyei együttestől. A Virágok
Ligájában kedd este rendezett öszszecsapást 22-19-re nyerte meg a
fővárosban vendégeskedő alakulat,
így az egyedüli veretlen gárda maradt a mezőnyben.

Hiába győzte le a Clinceni 4-1-re
hazai pályán a Târgu Jiu-i Pandurii
labdarúgócsapatát a másodosztályos labdarúgó-bajnokság hétközi
11. fordulójában, mert tegnap a
Snagovi Sportul is ugyanilyen
eredménnyel múlta felül a Balotești
gárdáját és ezért listavezető
maradt az összetettben. Nagyarányú győzelmet jegyzet még a
Ploiești-i Petrolul is otthon, amikor
6-2-vel felülmúlta a Nagyváradi
Luceafărult. A tegnapi lapzártánkig befejeződött összecsapások
közül az UTA is „oktatott”, amikor
Aradon 6-1-re verte a Bukaresti Metaloglobust, miközben a
Târgoviște 3-1-es győzelemmel rabolt három pontot a Temesvári ACS
Poli vendégeként.

szövetségi kapitány most

Súlyemelésben szerezte meg második aranyérmét Románia küldöttsége a Buenos Airesben zajló ifjúsági
olimpián, amikor is Sabina Baltag
megnyerte az 53 kilogrammos súlycsoport versenyét a harmadik versenynapon. „Ez az eddigi legjobb
eredményem, köszönet érte mindenkinek, aki ennek elérésében támogatott” – idézte a 17 éves sportoló
ünneplő szavait a Román Olimpiai és

Bajnokverés
a Virágok Ligájában

Védi pozícióját
a Liga 2 éllovasa

gatottja. Cosmin Contra

yőzelmi szándékkal utazott el
Vilniusba Románia férfi labdarúgó-válogatottja, amelyik
ma 21.45 órakor lép pályára Litvánia
legjobbjai ellen a Nemzetek Ligája
harmadik fordulójában. A sorozat C
osztályának 4-es csoportjában nulla
ponttal sereghajtó balti állam csapata nem a futballjáról híres, ezért nem
meglepő, hogy eddig tíz alkalommal
kikaptak a „piros-sárga-kékektől”.
Volt viszont 2008 őszén egy váratlan
3-0-ás győzelmük Kolozsváron, amikor a hazai keretben még Cosmin
Contra is játékosként szerepelt. A jelenlegi szövetségi kapitány mellett
akkor Cristian Săpunaru és Gabriel Tamaș is pályára léptek, ők pedig
most is tagjai a keretnek. Utóbbi három év szünet után öltheti ismét magára a címeres mezt, pedig bevallása
szerint már nem is számított meghívóra. „Úgy izgultam, mint amikor
19 évesen először behívtak” – mondta a novemberben 35. születésnapját
ünneplő hatvanötszörös válogatott
hátvéd. Bevallása szerint nem érzi magát idősnek a játékhoz, így ha a
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gyói Hoki Klub női jégkorongcsapata
benevezett az országos bajnokságba, és hétvégén már történelme első
barátságos meccseit is lejátssza hazai pályán, a Bukaresti Triumf ellen
(pénteken 19 és szombaton 10 órától).
Amint azt a csapat vezetője, Laczkó Levente elmondta, a jégkorongszövetség által összeállított program
szerint ezen a hétvégén már a bajnokságnak kellett volna elkezdődnie,
de a rajtot elhalasztották. Hasznos
lesz viszont ez főpróba, hiszen a csapatból szinte senki nem játszott még
valódi mérkőzést, így ez lesz az első tapasztalatszerzésük. Természetesen győzelmet még nem céloznak,
ugyanakkor az leszögezték: mindent
megtesznek a sikeres bemutatkozás
érdekében. A mérkőzésekre a belépés ingyenes.
GERGELY IMRE

„Sosincsenek zárva a kapuk, mégis azt mondom, ez a most ismertetett
keret fogja adni a válogatott gerincét
a jövőben” – nyilatkozta Märcz Tamás, Magyarország férfi vízilabdaválogatottjának szövetségi kapitánya
a Vlv.hu szaklapnak, miután a héten
kihirdette keretét az október 24-ei,
Németország elleni Európa Kupa és
Világliga-selejtezőre. A szolnoki öszszetartásra három kapust – Kardos
Gergely, Nagy Viktor és Vogel Soma
–, továbbá tizenhat mezőnyjátékost
hívott meg. Többségük a Ferencvárosból került ki, így Jansik Szilárd,
Mezei Tamás, Német Toni, Pohl Zoltán, Varga Dénes és Varga Márton is.
Mellettük Bátori Bence, Jansik Dávid,
Erdélyi Balázs, Zalánki Gergő (mind
Szolnok), Hárai Balázs, Kovács Gergő, Manhercz Krisztián (Budapesti OSC), Nagy Ádám, Vadovics Viktor
(Miskolc) és Pásztor Mátyás (BVSC)

kapott helyett az együttesben. „Ez
egy erős keret. Fontosnak tartom,
hogy ez a mag, amelynek tagjaira
számítok a jövőben, minél többet dolgozzon együtt, erre most jó lehetőség
adódik. Remélem, hogy ennek hatása már a németek elleni meccsen látszódni fog” – mondta a szakember.
A Nemzeti Sportnak hozzátette, hogy
ez a soron következő összecsapás
nem pusztán tétmeccsként lesz fontos, hanem az önbecsülésük szempontjából is jelentőséggel bír majd.
Magyarország, mint ismeretes, az
A csoportban még Oroszországgal és
Máltával fog találkozni. A kvartettből
a legjobb két csapat jut majd tovább
az Európa Kupa áprilisi nyolcas döntőjébe, amelynek fináléjából a legjobb
négy együttes a világliga szuperdöntőjébe jut.
HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Műteni kell a Sepsi
OSK középpályását
Külső keresztszalag-szakadással
diagnosztizálták a Medgyesi Gaz
Metan elleni bajnoki mérkőzésen
megsérült Fülöp Istvánt. A Sepsi
OSK élvonalbeli labdarúgócsapatának középpályását emiatt műteni
kell és legalább öt-hat hónapos
felépülési időre lesz szüksége a
visszatérésig.

Mutu végérvényesen
pert vesztett
Az európai emberjogi bíróságon
is pert vesztett Adrian Mutu a
Chelsea-vel szemben, ezért érvényben marad a sportdöntőbíróság
azon határozata, amely alapján az
egykori román válogatott futballistának 17 millió euró kártérítést kell
fizetnie a Chelsea-nek. A londoni
klub, mint ismeretes, még 2004ben, kokainfogyasztás miatt rúgta
ki és perelte be a csatárt. Mutu a
Fanatik.ro-nak azt mondta, hogy
a klub eddig nem hajtotta be rajt a
kártérítést.

Botrány Belgiumban
Pénzmosás és mérkőzéseredmények befolyásolásának gyanújával
csapott le tegnap a belgiumi rendőrség az ország futballélvonalának több szereplőjére, házkutatást
tartottak például az Anderlecht, a
Bruges és a Standard Liège klubjainál, továbbá külföldi helyszíneken.
Sajtóbeszámolók szerint kihallgatás céljával őrizetbe vették többek
között a Sporting Charleroi volt
klubelnökét, a játékosügynökként
ismert Mogi Bayatot, az ugyancsak
játékosügynök Dejan Vejlkovicot,
valamint a Bruges FC edzőjét, Ivan
Lekot, az Anderlecht korábbi szakvezetőjét, Herman Van Holsbeecket
és két játékvezetőt.
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