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A nézők nélkül megrendezett 
szombat esti találkozón 
Románia már a hetedik 

percben előnybe került, Chipciu 
nagyszerű szólóját követően Puș-
caș lőtt hat méterről a hálóba. A 
folytatásban is csak a litván kapu 
előtt adódtak lehetőségek, újabb 
gól viszont csak a második félidő 
elején született, Stanciu lövését még 
kiütötte a vendégek kapusa, a kipat-
tanót azonban Keserü közelről a há-
lóba vágta. A 3–0-s végeredményt 
Stanciu állította be a 65. percben, 
bal oldalról, éles szögből elvégzett 
szabadrúgását nem tudta kivédeni 
a kapus.

A 68. percben Cosmin Contra 
szövetségi kapitány Keserü helyére 
beküldött egy újoncot – a legendás 
Gheorghe Hagi fi át, a húszesztendős 
Ianist. Az ifj ú Hagi 20 évesen és 26 
naposan mutatkozott be a felnőtt 
válogatottban, édesapja fi atalabb, 

18 éves, hat hónapos és ötnapos 
volt, amikor 35 esztendővel ezelőtt, 
1983-ban a norvégok elleni oslói fel-
készülési mérkőzésen (0–0) átesett a 
válogatottbeli tűzkeresztségen.

Románia megtartotta minimális 
esélyét a csoportgyőzelemre, az utol-
só körben, kedden 21.45-től a har-
madik Montenegró vendége lesz. A 
kvartettet kétpontos előnnyel vezető 
Szerbia a sereghajtó, szombati vere-
ségével a kieső Litvániát fogadja.

Magabiztos siker 
Észtország ellen

Magyarország Budapesten fogadta 
Észtországot, és az eltiltott Marco 
Rossi szövetségi kapitány nélkül is 
sima, 2–0-s győzelmet aratott csütör-
tökön este. A találkozó első helyzete 
még a vendégek előtt adódott, ám 
Dibusz óriási bravúrral mentett. Nem 
sokkal később már zörrent a háló, 
a magyarok szöglethez jutottak, a 
beadást követően pedig Willi Orbán 
fejelt a kapuba. A második játékrész-
ben is a magyarok irányítottak, a 69. 
percben pedig megduplázták elő-

nyüket, Szalai fejelt a rossz ütemben 
kifutó kapus felett a hálóba, egyben 
beállította a találkozó végeredmé-
nyét. Ezzel a sikerrel biztossá vált, 
hogy a magyarok nem lesznek cso-
portutolsók, de a kiesés még nincs 
elkerülve: a négy csoport legrosz-
szabb harmadikja szintén egy osz-
tállyal lejjebb folytatja. Tegnap este 
zárult a küzdelem a 2-es csoportban, 
a magyarok a biztos csoportelső fi nn 
válogatottat fogadták.

Labdarúgó Nemzetek Ligája, C 
osztály, 4. csoport, 5. forduló: Ro-

mánia–Litvánia 3–0 (1–0), gólszer-
zők Pușcas (7.), Keserü (47.), Stanciu 
(65.). Románia: Tătărușanu – Bancu, 
Moți, Săpunaru, Benzar – Anton, 
Stanciu (Cicăldău, 72) – Maxim, Ke-
serü (Hagi, 68.), Chipciu (Deac, 64.) – 
Pușcaș. Szerbia–Montenegró 2–1 (2–
0), gólszerzők Ljajic (30.), A. Mitrovic 
(32.), illetve Mugosa (70.). A csoport 
állása: 1. Szerbia 11 pont, 2. Románia 
9, 3. Montenegró 7, 4. Litvánia 0.

2. csoport, 5. forduló: Magyar-
ország–Észtország 2–0 (1–0), 
gól szerzők Orbán (8.), Szalai (69.). 

Ma gyarország: Dibusz – Baráth, Or-
bán, Kádár, Korhut – Nagy, Pátkai – 
Kalmár (Kleinheisler, 84.), Kovács, 
Nagy (Dzsudzsák, 65.) – Szalai (Bö-
de, 76.). Görögország–Finnország 
1–0 (1–0), gólszerző Granlund (25., 
öngól). A csoport állása:  1. Finn-
ország 12 pont, 2. Görögország 9, 3. 
Magyarország 7, 4. Észtország 1.

Fejesgólokkal  verték az észteket
Elkerülte az utolsó helyet a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában
• A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 
2–0-ra verte az észt válogatottat a Nemzetek 
Ligájában, így elkerülte az utolsó helyet kvar-
tettjében. Románia esélyt sem adott Litvániá-
nak, zárt kapus mérkőzésen 3–0-ra nyert, és 
megtartotta esélyét a csoportgyőzelemre. 

Szalai Ádám pazar fejessel 
állította be az észtek ellen 
a 2–0-s végeredményt
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A férfi  kézilabda másodosztály D 
csoportjának nyolcadik játék-

napján hazai környezetben játszott a 
Székelyudvarhelyi Szejke SK. Szom-
baton délután a városi sportcsar-
nokban a Nagyszebeni HC gárdáját 
fogadta. Az elején kissé ráijesztett 
a házigazdákra a vendégcsapat, az 
első három találatot a nagyszebe-
niek jegyezték. A hátrányt azonban 
gyorsan kiegyenlítette a Sipos Lóránt 

által felkészített gárda, majd fokoza-
tosan átvette az irányítást. Az első 
félidő még kiegyensúlyozott játékot 
hozott, az ellenfél ott volt a Szejke SK 
sarkában, 16–12-es állásnál mentek 
pihenőre a felek. A második játékrész 
csak egy csapatról, a székelyudvar-
helyiről szólt. Gyártotta a gólokat a 
fi atal együttes, Nagyszeben pedig 
több mint negyedóráig nem szerzett 
találatot. A Szejke SK kategorikus 

győzelmet szerzett, és mivel az eddi-
gi első helyezett, a Nagyváradi CSM 
kikapott, átvette a vezetést a D cso-
portban. Férfi  kézilabda másodosz-
tály, D csoport, 8. forduló: Szejke 
SK–Nagyszebeni HC 34–21 (16–12), 
Nagybányai Minaur II.–Tordai Po-
taissa II. 39–35 (20–17), Segesvári 
HCM–Nagyváradi CSM 34–24 (14–12). 
Az élmezőny: 1. Szejke SK 16 pont, 2. 
Segesvár 15 (+10), Nagyvárad 15 (-4).

Élre állt a Székelyudvarhelyi Szejke SK
Kikapott a futsaléllovas Csíkszeredában
Elszenvedte első vereségét a román teremlabdarúgó-bajnokság 
2018–19-es idényében a listavezető Galaci United. A tavalyi ezüst-
érmes szombaton este 4–1-re kapott ki a Csíkszerdai Imperial Wet 
otthonában. Nem volt telt ház az Erőss Zsolt Arénában, de a közel 
ezer néző jó iramú, kemény, ám mindvégig sportszerű mérkőzést lát-
hatott, amelynek végén háromgólos győzelmet aratott a hazai gárda. 
Győzelmüket elsősorban pontos, higgadt és időnként önfeláldozó 
védekezésüknek köszönhetik. „Hatpontos” meccs vár a Futsal Klub 
Székelyudvarhelyre, Jakab Zoltán edző együttese ma este nyolc óra-
kor a Jászvásári Futsal Poli otthonában lép pályára. A két csapat egy-
mást követi a táblázaton, amennyiben az FK legyőzi vendéglátóját, 
nyolc pontra növeli előnyét a moldvaiakkal szemben, és gyakorlatilag 
bebiztosíthatja helyét a felsőházi rájátszásban. Nem lesz egyszerű 
dolguk az udvarhelyieknek, hiszen Déva és Călărași együttesének is 
nagyon meg kellett küzdenie Jászvásáron a három pontért. Az első 
fordulóban Udvarhelyen a vendégek kétszer is vezettek, de az FK 
hatalmas csatában fordított, és végül 5–4-re megnyerte a találkozót. 
Teremlabdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 10. forduló: Csíkszeredai 
Imperial Wet–Galaci United 4–1  (2–1), gólszerzők Luis de Alvaro (2.), 
Roger Bermusell (10.), Robert Matei (24.), Szőcs László (31.), illetve 
Nuno Vieira (8.). A további eredmények: Temesvári Informatica–Bu-
kovina Vicov 12–1 (4–0), Dunărea Călărași–Gloria Buzău 4–2 (2–0). 
A Kolozsvári Clujana–Dévai Autobergamo mérkőzés lapzárta után ért 
véget. A Jászvásári Futsal Poli–FK Székelyudvarhely mérkőzést ma 
este nyolc órától rendezik.
Otthon tartották a három pontot a Marosvásárhelyi VSK teremlabda-
rúgói, a másodosztályos bajnokság 7. fordulójában 6–2-re győzték le 
a Galaci United második számú csapatát. Sikerének köszönhetően a 
marosvásárhelyi csapat megőrizte első helyét, legközelebb a Gyer-
gyóremetei Kereszthegy otthonába látogat, ezt a mérkőzést vasárnap 
15 órától rendezik. (Dobos László)
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