
2018.  NOVEMBER 20.,  KEDD S P O R T 9#Nemzetek Ligája  #jégkorong

19.00 Curling, Európa-bajnokság, Tallinn (Eurosport 2)
19.30 Férfi vízilabda, Bajnokok Ligája: Eger–Steaua (M4 Sport) 
21.30 Férfi kosárlabda, Euroliga: Bayern–Oimpiakosz (Digi Sport 4)
21.45 Labdarúgás, Nemzetek Ligája: Montenegró–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  

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A budapesti mérkőzés előtt 
biztos volt, hogy az északiak 
már nem veszíthetik el a fel-

jutást érő első helyüket, a ma gya  rok-
nak pedig az észtek legyő zé se után 
legalább a harmadik hely garantált 
volt, így nem kellett tar taniuk attól, 
hogy kiesnek a C osztályból.

A hazai csapat már az első félidő-
ben eldöntötte a három pont sorsát, 
nyolc perc alatt két gólt szerzett. 
Előbb egy szép akció végén Szalai 
Ádám talált be, majd a tizenhatos 
közeléből Nagy Ádám volt eredmé-
nyes, ezáltal a középpályás meg-
lőtte első gólját a válogatottban. A 
magyarok ezzel visszavágtak a fi n-
neknek a csoportkör nyitóforduló-
jában elszenvedett 1–0-s idegenbeli 
vereségért.

A mérkőzés után Marco Rossi 
szövetségi kapitány úgy nyilatko-
zott, hogy az észtek és a fi nnek elle-
ni meccseken a játékosok nagy erő-

feszítéseket tettek és megmutatták, 
mennyire motiváltak. A legutób-
bi találkozóval kapcsolatban azt 
mondta, taktikailag jobbak voltak 
a fi nneknél és megérdemelten nyer-
tek. „Az elmúlt két év eredményei 
után a közelmúlt bizakodásra ad 
okot, de nem szabad elszállni ma-
gunktól, szerénynek kell maradni. 
Erre a teljesítményre azonban lehet 
alapozni” – fogalmazott.

A csoport másik meccsén a gö-
rög válogatott nagy meglepetésre 
otthon kikapott a sereghajtó, eddig 
nyeretlen észt csapattól, így a ma-
gyarok megelőzték a helléneket, és a 
második helyen zártak a 2. csoport-
ban. Kiemelendő, hogy Magyaror-
szág tökéletes mérleggel zárta hazai 
NL-mérkőzéseit, hiszen mindhár-
mat megnyerte. Ráadásul a magyar 

csapat szerezte a legtöbb gólt a cso-
portkörben, szám szerint kilencet.

Inkább a második hely 
megtartása a tét

Montenegró vendégeként játszik ma 
21.45-től a 4. csoport utolsó mérkő-
zésén a román válogatott, amelynek 
döntetlenre van szüksége ahhoz, 
hogy megtartsa második helyét. A 
két csapat között jelenleg két pont a 
különbség a románok javára. A cso-
portkör első fordulójában lejátszott 
egymás elleni meccsükön Kolozsvá-
ron gól nélküli döntetlen született. 

Romániának minimális esélye még 
a csoportelsőségre is van, de ezt csak 
úgy tudja elérni, ha nyer Podgoricá-
ban, az éllovas szerbek pedig otthon 
botlanak a sereghajtó litvánok ellen, 
ez utóbbi azonban kevésbé valószínű.

Labdarúgó Nemzetek Ligája, C 
osztály, 2. csoport, 6. forduló: Ma-
gyarország–Finnország 2–0 (2–0), 

gólszerzők Szalai (29.), Nagy Á. (37.). 
Magyarország: Gulácsi – Baráth 
(Lang, 52.), Orbán, Kádár (Vinícius, 
46.) – Lovrencsics, Kalmár, Nagy Á., 
Kleinheisler, Korhut (Holender, 54.), 
Dzsudzsák – Szalai. A csoport másik 
mérkőzésén: Görögország–Észtor-
szág 0–1 (0–1), gólszerző Lambropu-
losz (44., öngól).

Második helyet ért a finnek legyőzése
Magabiztos teljesítménnyel fejezte be az idei szezont a nemzeti tizenegy
• Győzelemmel zárta a Nemzetek Ligája csoport-
körét a magyar labdarúgó-válogatott: vasárnap 
este a Groupama Arénában 2–0-ra legyőzte a 
csoportelső Finnországot. Marco Rossi együttese 
ezzel a sikerrel megszerezte a második helyet, 
mivel a görögök váratlanul kikaptak az észtektől.

Megtartották hibátlan hazai 
mérlegüket a csoportkörben 
a magyarok

▸  F O T Ó :  K O S Z T I C S Á K  S Z I L Á R D / M T I

1. Finnország 6 4 0 2 5–3 12
2. Magyarország 6 3 1 2 9–6 10
3. Görögország 6 3 0 3 4–5 9
4. Észtország 6 1 1 4 4–8 4

• A  C S O P O R T  V É G E R E D M É N Y E :

Középdöntős az ETO, az FTC és a CSM
Befejeződtek a női kézilabda Bajnokok Ligájának csoportküzdelmei, 
a címvédő Győri Audi ETO KC és a Bukaresti CSM csoportelsőként, a 
Ferencváros pedig csoportharmadikként jutott a legjobb 12 közé.
C csoport: Győri Audi ETO KC–Podravka Koprivnica 37–17 (17–9), 
Thüringer HC–Krim Mercator Ljubljana 26–26. A csoport végeredmé-
nye: 1. Győr 12 pont, 2. Ljubljana 6, 3. Thüringer 3, 4. Koprivnica 3. D 
csoport: Vipers Kristiansand–FTC-Rail Cargo Hungaria 35–27 (18–14), 
Bukaresti CSM–SG BBM Bietigheim 32–24 (14–13). A csoport végered-
ménye: 1. Bukaresti CSM 8 pont, 2. Kristiansand 7, 3. Ferencváros 6, 
4. Bietigheim 3. A csoportok első három-három helyezettje jutott a 
középdöntőbe, ahol a két magyar és a román csapat ugyanabban a 
hatosban szerepel. A Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulóját 
január végén rendezik. 

Ogier sorozatban hatodszor világbajnok
Sébastien Ogier megvédte címét, sorozatban hatodszor nyerte meg a 
rali-világbajnokságot. A rekordot Sébastien Loeb tartja kilenc vb-cím-
mel, ő 2004 és 2012 között volt egyeduralkodó a raliban, így az utóbbi 
tizenöt évben rendre francia diadallal fejeződött be az idény. Az auszt-
ráliai szezonzárón vasárnap a finn Jari-Matti Latvala győzött.  A vébé  
végeredménye: 1. Ogier 219 pont, 2. Thierry Neuville (belga, Hyunday) 
201, 3. Ott Tänak (észt, Toyota) 181.

• RÖVIDEN 

N em okozott gondot a győzelem 
és egyben a továbbjutás meg-

szerzése a Székelyudvarhelyi Vasas 
Feminának a női labdarúgó Román 
Kupa nyolcaddöntőjében, vasárnap 
a másodosztályos Jászvásári Navobi 
vendégeként 4–0-s sikert aratott.

A 2. Liga 1-es szériájának utolsó 
előtti helyezettje, a Jászvásári Navo-
bi fogadta a Vasas Feminát. Székely 
János együttese az egész mérkőzésen 
hatalmas fölényben játszott, és Mitri 
Rita révén már a 48. másodpercben 
vezetéshez jutott úgy, hogy a hazaiak 
kezdték a találkozót. Az udvarhelyi 

lányok a mesterhármasig jutott Mitri 
és Carolina Țabur góljaival végül 
4–0-ra nyertek, a különbség akár két 
számjegyű is lehetett volna, hiszen 
számtalan helyzetet kidolgoztak a 
lányok, három kapufát lőttek, illetve 
Mitri büntetője is kimaradt.

A nyáron alakult Marosvásárhelyi 
VSK a mezőny egyik legerősebb tag-
ját, az 1. Ligában jelenleg harmadik 
helyen található Borgóprundi Heni-
ut fogadta a nyolcaddöntőben. A 3. 
Ligában szereplő vásárhelyi lányok 
tartották a lépést a tavalyi kupadön-
tős ellenféllel, azonban nem tudtak 

meglepetést okozni, végül 4–2 arány-
ban alulmaradtak. A Vasas Femina 
az idény utolsó mérkőzését vasár-
nap dél előtt 11 órakor játssza, az 1. 
Ligában újonc Galaci Universitateát 
fogadja a sétatéri stadionban. A Ma-
rosvásárhelyi VSK számára pedig el-
kezdődik a téli szünet.

Női labdarúgó Román Kupa, nyol-
caddöntő: Jászvásári Navobi–Vasas 
Femina 0–4 (0–1), gól szerzők Mitri 3, 
Țabur; Marosvásárhelyi VSK–Bor-
góprundi Heniu 2–4 (1–2), gólszer-
zők Marcu, Meleaca; Bukaresti Car-
men–Bukaresti Fair Play 1–3 (0–1).

Simán jutott tovább a Vasas Femina

A kanadai Corey Bricknell veszi 
át a Dunaújvárosi Acélbikák 

jégkorongcsapatának szakmai irá-
nyítását. A klub közleménye szerint 
a 43 éves szakember játékosként 
alsóbb ligákban (OHL, ECHL, UHL) 
szerepelt, 2004 óta pedig a kanadai 
utánpótlás-bajnokságokban dolgo-
zott edzőként. Elődjét, a fi nn Antti 
Karhulát egy hete menesztették. 
Tegnap késő este a dunaújvárosiak 
a Csíkszeredai Sportklubot fogadták 

a jégkorong Erste Ligában, de a Fejér 
megyei klub közleménye szerint az új 
szakember csak pénteken áll munká-
ba, addig Borbás Gergely megbízott 
edző irányítja az újvárosi csapatot.

A vasárnap esti mérkőzéseken 
mindhárom erdélyi együttes győzni 
tudott. Eredmények: Fehérvári Ti-
tánok–Csíkszeredai Sportklub 2–4  
(0–1, 0–1, 2–2), gólszerzők Madácsi 
Benedek és Mark Jacob Bennett, illet-
ve Radim Valchar 3 és Papp Szabolcs; 

Gyergyói HK–Újpesti TE 6–2 (3–1, 
2–0, 1–1), gólszerzők Kozma Zsolt 2, 
Góga Attila, Mircea Constantin, Ivá-
cson Roland és Benedek Roland, illet-
ve Andrej Hebar és Nemes Benjamin; 
Brassói Corona–Hokiklub Buda-
pest 5–1 (2–0, 2–1, 1–0), Debreceni 
EAC–Budapesti Schiller-Vasas HC 2–0. 
A Vienna II.–Fehérvár, a Gyergyói 
HK–Brassói Corona és a Dunaújváros–
Csíkszeredai Sportklub találkozók lap-
zárta után fejeződtek be.

Kanadai edző az Acélbikáknál




