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Nem termett babér Románia kosár-
labdabajnokainak Európában, hi-

szen a Sepsi SIC női és a Nagyváradi 
VSK férfi csapata is a vereségei számát 
növelte szerda este az Európa-kupa 
csoportkörében. Mindkét csapat ve-
zetés után hajtott fejet idegenben: a 
háromszékiek 76:68-cal maradtak 
alul Ankarában az Orman Genclikkel 
szemben, míg a Bihar megyeieket az 
s.Oliver Würzburg múlta felül 91:82-re.

A találkozókat értékelő vezetőedzők 
közül a hölgyek mestere, Zoran Mikes 
volt az, aki szerint tanítványai többre 
képesek annál, mint amit most mutat-
tak, ugyanakkor csalódottsága főleg 
abból eredt, hogy úgy érezte nyerhet-
tek volna. „Tudjuk, hogy a játék teljes 
ideje alatt a legapróbb részletekre is 
oda kell fi gyelni ahhoz, hogy egy-egy 

ilyen meccsen sikeresek lehessünk. 
Remélem, ezen fogunk tudni javítani, 
és a következő meccsen élünk majd 
az esélyeinkkel” – fogalmazott a bos-
nyák szakember.

Eközben a váradiakat edző Cristian 
Achim a németországi kiszállást kö-
vetően úgy érezte, hogy jól játszottak 
és javulást tapasztalt a csapategysé-
gükben. „Az első negyedben remekül 
védekeztünk, és utána is jól működött 
a defenzívánk, hiszen harminc perc 
alatt csak 85 pontot kaptunk. Ebben 
pedig benne van az is, hogy az ellen-
fél ötvenszázalékos volt hárompontos 
dobásban. Talán a Würzburg nem 
összpontosított kellőképp a meccs 
elején, akkor kellett volna jobban le-
szakadnunk tőlük” – vélekedett a Kö-
rös-parti „oroszlánok” edzője.

A Bajnokok Ligája selejtezőjéből 
korábban kiesett váradi csapat az 

Európa Kupában négy forduló után 
öt ponttal áll az A csoport harmadik 
helyén, de továbbjutási esélye még 
maradt. Hasonlóképp a női mezőny 
D csoportjában érdekelt Sepsi SIC-
nek is, amelyik három forduló alatt 
egy győzelmet és két vereséget el-
könyvelve 4 pontnál tart.

Mivel a férfi ak sorozata egy for-
dulóval előrébb tart, ott már van-
nak csapatok, amelyek már most 
bebiztosították a kvalifi kációjukat 
a következő szakaszra. Így a két 
magyarországi együttes, a Székes-
fehérvári Alba és a Szolnoki Olaj, 
továbbá a Dinamo Sassari, a Kataja 
Basket, a Lukoil Levszki, a Bakken 
Bears és a Z Mobile Pristina váltott 
jegyet a folytatásra. Utóbbi két gár-
da épp abból az E csoportból jutott 
tovább, ahol a Steaua nyeretlenül 
sereghajtó.

Botladoztak Európában a kosárlabdabajnokok
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Kolozsváron debütálhat veze-
tőedzőként Bogdan Lobonț, 
aki az AS Roma kapujából 
visszavonulva január elsejétől 
ül le az Universitatea máso-
dosztályos csapatának kispad-
jára. A korábbi válogatott 
hálóőr kalandként tekint az 
új kihívásra, a szurkolókat vi-
szont még megosztja a szakve-
zetés terén még tapasztalatlan 
futballista kinevezése.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A másodosztályos labdarú-
gó-bajnokságban feljutásra 
pályázó Kolozsvári Univer-

sitateánál debütálhat vezetőedző-
ként Bogdan Lobonț. A román 
válogatott volt kapusának kineve-
zését a héten jelentette be a klub, 
hangsúlyozva ugyanakkor, hogy 
a nyáron visszavonult 40 éves fut-
ballista csak január elsejétől ül le a 
Szamos-parti együttes kispadjára. 
A Liga 2-es csapat irányítása mel-
lett rábízzák az utánpótlás-nevelés 
felügyeletét is, mert a segítségével 
szeretnének egy, a nagy nyugati 
klubok mintájára megszervezett 
akadémiát kialakítani.

Lobonț kinevezése megosz-
totta a szurkolókat, a közösségi 
oldalon többen rossz ötletnek 

BOGDAN LOBONȚ LESZ A KOLOZSVÁRI UNIVERSITATEA VEZETŐEDZŐJE

Új oktatót kapnak az „egyetemisták”

Hazatérés. Bodan Lobonț Kolozsvárra visszi az AS Románál szerzett tapasztalatait

 » „Lobonț 
nagyon jól fel-
készült, alapos 
és sikeréhes 
fi atalember, aki 
rendkívül ügyel a 
részletekre. Ilyen 
emberek kell 
vezessék a romá-
niai labdarúgást” 
– mondta Ioan 
Ovidiu Sabău.

tartják, hogy kezdő szakvezetővel 
pályázzanak az élvonalra, ugyan-
akkor vannak, akik az AS Romában 
szerzett tapasztalatát kellő garan-
ciának érzik a sikerhez. Ez utóbbi 
nézetet osztotta különben Cosmin 
Contra is, aki miután Románia fel-
nőttválogatottjának a szövetségi 
kapitánya lett, épp az olasz élvo-
nalban „edződött” hálóőrt kérte 
fel, hogy legyen segítségére egy-
ségbe kovácsolni az öltöző tagjait. 
A volt kapus ráadásul nemcsak az 
AS Romában szerepelt, pályafutá-
sa során a Vadjahunyadi Corvinul, 
a Rapid, az Amszterdami Ajax, a 
Dinamo és a Fiorentina mezében 
is pályára lépett. „Lobonț nagyon 
jól felkészült, alapos és sikeréhes 
fi atalember, aki rendkívül ügyel a 
részletekre. Én támogatni fogom, 
szerintem ilyen embereknek kell 
vezetniük a romániai labdarúgást” 
– mondta az „egyetemisták” sport-
menedzsere, Ioan Ovidiu Sabău.

A nyolcvanötszörös válogatott 
kapus bevallása szerint könnyedén 
meghozta a döntést, hogy visszatér-

jen az országba, mert úgy érzi, hogy 
az Universitatea együttese renge-
teg lehetőséget tartogat a számára. 
„Nyomás mindenhol van, de meg-
győződésem, hogy közös erővel fan-
tasztikus dolgokat érhetünk el. Ez 
egy új kaland, én pedig szeretem a 
kalandokat” – nyilatkozta Lobonț.

Bemutatkozásáig még az a Mir-
cea Cojocaru irányítja az Univers-
itateat, akit Adrian Falub menesz-
tése után ideiglenesen neveztek ki 
vezetőedzővé. Irányítása mellett a 
csapat legutóbb 4-0-ra nyerte meg 
Aradon az UTA elleni rangadót, így 
15 forduló után 30 ponttal az ötödik 
helyen áll a Liga 2-es bajnokság ösz-
szetettjében. Legközelebb vasárnap 
11.30-kor a tabellán második helyen 
álló Clincenit fogadják, majd még 
további öt mérkőzést játszanak le 
a téli szünet előtt. A kolozsváriak 
fő bajnokesélyesként vágtak neki a 
2018–2019-es szezonnak, de a kez-
deti botlások miatt némi hátrányba 
kerültek az éllovasokkal szemben. 
Jelenleg ötpontnyi távolságból kö-
vetik a listavezető Târgoviștét.
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Örökrangadóra hangol a Liga 1

Dinamo–FCSB örökrangadót rendeznek hétvégén az élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában. A találkozó 
előtt bejelentették a Ștefan cel Mare útiak harmadik iga-
zolását, aki Simone Zeke lett. Mircea Rednic edző vissza-
térése óta még Rachid Ait-Atmane és Naser Alĳ i érkeztek 
a fővárosi „piros-fehérekhez” – mindegyikük szerződése 
csak télig szól. A vasárnap 21 órakor rendezendő bukaresti 
derbi mellett még Craiova–Sepsi OSK (péntek, 21 óra), 
Astra–Iași (szombat, 15), Viitorul–Chiajna (szombat, 18), 
Kolozsvári CFR–Călărași (szombat, 21), Hermannstadt–Bo-
toșani (vasárnap, 17.30) és Medgyesi Gaz Metan–Voluntari 
(hétfő, 21) párosítás szerint lépnek pályára a Liga 1-ben.

 » RÖVIDEN

Megbüntették Rossit
Két mérkőzésre szóló eltiltással 
büntette Marco Rossit, Magyaror-
szág férfi  labdarúgó-válogatott-
jának szövetségi kapitányát az 
európai sportszövetség fegyelmi 
bizottsága, amiért a Nemzetek 
Ligája Görögország elleni, idegen-
beli összecsapásakor sportsze-
rűtlenül viselkedett. A magyarok 
futballszövetségének (MLSZ) 
honlapja alapján az olasz szak-
embernek csak a soron következő 
Észtország elleni találkozón lesz 
tilos leülnie a kispadra, a má-
sodik összecsapásra vonatkozó 
szankcióját egy évre felfüggesz-
tették. „Ahogy azt korábban is 
elmondtam, őszintén sajnálom 
a történteket. Különösen azért, 
mert sosem állt szándékomban 
tiszteletlenül viselkedni a játékve-
zetőkkel szemben. Az érzelmeim, 
a szenvedélyem sokszor túlzottan 
el tud ragadni egy-egy mérkőzés 
alatt, és ez nem helyes dolog. 
Ezen mindenképp változtatni 
szeretnék a jövőben” – idézte 
Rossit az Mlsz.hu. Magyarország, 
mint ismeretes, november 15-én 
Észtország csapatát, majd három 
nappal később Finnország leg-
jobbjait fogadja az NL utolsó két 
fordulójában.
 
Kassai-bakival sürgetik
a videóbírót
A videóbíró (VAR) bevezetését 
sürgetik a szakemberek, a BBC 
szerint pedig Kassai Viktor 
szerda esti bakija felgyorsíthat-
ja a rendszer alkalmazásának 
jóváhagyását a labdarúgó-Bajno-
kok Ligájában. A magyarországi 
játékvezető ugyanis a Manchester 
City–Shakhtar Donyeck össze-
csapáson tévesen ítélt büntetőt a 
házigazdáknak, amikor Raheem 
Sterling véletlenül a földbe rúgott 
és elesett. A játékos utólag elné-
zést kért, Pep Guardiola edző pe-
dig le is szögezte, hogy nem érzik 
magukénak a Gabriel Jesus által 
értékesített tizenegyesből szüle-
tett gólt. Ekkor még csak 2-0-ra 
vezetett a City, de mivel végül 6-0 
lett a végeredmény, Kassai téve-
dése nem befolyásolta a mérkőzés 
sorsát. A City különben élen áll 
az F csopotban, mint ahogyan 
a Manchester Unitedtól hazai 
pályán 2-1-es vereséget szenvedett 
Juventus is megőrizte első helyét 
a H csoportban. A G négyesben 
négy forduló után a címvédő Real 
Madrid vezet, az E négyes élén 
pedig a Bayern München áll.
 
Kihívó nélkül pályázik
Ceferin és Csányi
Nem lesz kihívója az elnöki tiszt-
ségben újrázni kívánó Aleksander 
Ceferinnek az Európai Labda-
rúgó-szövetség (UEFA) tisztújító 
közgyűlésén, ezért várhatóan az 
51 éves szlovén sportvezető lesz az 
elkövetkezendő négy évben is a 
kontinentális szervezet első embe-
re. Hasonlóan alelnök maradhat 
a magyarországi Csányi Sándor 
is, aki ugyancsak egyedüli jelölt a 
posztra. Ceferint, mint ismeretes, 
2016-ban két és fél évre válasz-
tották meg az UEFA elnökének, 
miután a világszövetség (FIFA) 
korrupciós botránya miatt a francia 
Michel Platini lemondott.




