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14.00 Labdarúgás, 2. Liga: Clinceni–Petrolul (Digi 1, Telekom 3, Look Sport)

Labdarúgás, Bajnokok Ligája
19.55 AEK Athén–Ajax (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)
19.55 CSZKA Moszkva–Plzen (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
22.00 Roma–Real Madrid (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)
22.00 Juventus–Valencia (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Plus)
22.00 Lyon–Manchester City (Digi Sport 4, Telekom Sport 3)
22.00 Manchester United–Young Boys (Digi Sport 3)
22.00 Bayern–Benfica (Telekom Sport 4)

• 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  

JÓZSA CSONGOR

A harmadik helyen tölti a téli 
szünetet a Székelyudvar-
helyi Vasas Femina a női 

labdarúgó 1. Ligában. A lányok ti-
zennégy pontot gyűjtöttek, a nyolc 
összecsapásból négyet megnyertek, 
kettőn döntetlent játszottak, kettőn 
pedig vereséggel hagyták el a já-
tékteret. Az előzetesen kitűzött célt 
eddig teljesítették, hiszen a klubve-
zetés idénykezdéskor a rájátszásba 
való bekerülést, ezzel együtt pedig 
a dobogón zárást jelölte ki.

„A tavalyi ezüstérem magasra 
tette a mércét, ez pedig minket is 
kötelez. Elsősorban nem adhatjuk 
lennebb, ott kell lennünk az élme-
zőnyben idén is. Persze az ellenfe-
lek is másképp kezelnek, mindenki 
bennünket akar legyőzni. Hajlamo-
sak vagyunk elfelejteni, hogy még 
mindig nagyon fi atal csapatunk 
van, így a mérkőzések alatt magas 
a hibaesély” – fejtette ki az őszi 

szezon értékelésekor a Vasas Femi-
na elnöke, László Béla. Hozzátette, 
meglátása szerint a 2018/19-es évad 
elején voltak olyan párharcok, 
amelyeken a lányok úgy léptek pá-
lyára, hogy az volt a fejekben, előre 
lefutott meccsük lesz. „Két találko-
zón nagyon magunk alatt voltunk, 
ez az Alexandria elleni hazai dön-
tetlen, valamint a Bukaresti Fair 
Play elleni idegenbeli vereség. In-
nen viszont felálltunk, és jelenleg 
ott vagyunk a kiegyensúlyozott 
pontvadászat dobogóján. Nagyjá-
ból öt klub verseng a második és a 
harmadik pozícióért. Az első hely 

elérhetetlen, a címvédő Kolozsvár 
szintjét még nem éri fel senki.”

A Vasas Femina talpon van 
a Román Kupában is, bejutott a 
legjobb nyolc közé, fiókcsapata 
pedig veretlenül vezeti a 2. Liga 
1-es csoportját. „Ami a tavaszi 
szezont illeti, a játékoskeretben 
nem tervezünk változtatást, mi-
nőségileg és mennyiségileg is jól 
állunk, több fiatalt beépítettünk 
már, a folytatásban is ezt szeret-
nénk. Gondolkodunk a szakmai 
stáb megerősítésén, de ez még 
csak terv” – árulta el a klubvezető. 
A tavaszi idény március elején raj-

tol, az edzéseket 2019. január 21-én 
kezdik a lányok.

Bár ebben a naptári évben lezá-
rult a hivatalos találkozók sora, két 
hétig még levezető tréningeket tar-
tanak – fejtette ki a Vasas Femina 
edzője, Székely János. „Elégedett 
vagyok, jó őszi idényen vagyunk 
túl. Jó úton haladunk, mindenki lát-
hatta, hogy ott a helyünk a legjob-
bak között. Egyre több hazai kislány 
játszik, épül be a keretbe. A csa-
patnak volt tartása, az elhullatott 
pontokat vissza tudtuk hozni. Nem 
szabad panaszkodnunk, jól állunk. 
Köszönet az udvarhelyi közönség-
nek is, fordulóról fordulóra egyre 
többen látogattak ki a mérkőzése-
inkre” – összegzett a tréner.

A Vasas Femina tavaly fennállá-
sa legjobb eredményét érte el, ezüst-
érmes lett. Ezt ebben az idényben is 
elérheti. Legalábbis jó úton halad.

Jó helyen van a Vasas Femina
A dobogón tölti a téli szünetet a női labdarúgócsapat

• Az ezüstérem köte-
lezte a jó teljesítmény-
re a székelyudvarhelyi 
női labdarúgókat. Volt 
meccs, amikor ez a tét 
rányomta bélyegét az 
eredményességre, de 
még időben tudtak ja-
vítani, így az alapsza-
kasz felénél ott vannak 
a dobogón, teljesíthető 
a kitűzött cél.

Az őszi szezon végén 
felkapaszkodott a harmadik 
helyre a Vasas Femina

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

A MOL Vidi feljött a második helyre
Ebben az idényben először kapott ki hazai pályán a DVSC, miután 
a labdarúgó OTP Bank Liga tizenötödik fordulójának vasárnap esti 
zárómérkőzésén vereséget szenvedett a bajnok Mol Vidi FC-től. 
Sikerével a székesfehérvári csapat a második helyre lépett fel a ta-
bellán, öt ponttal lemaradva a Ferencvárostól. Eredmény: Debrece-
ni VSC–Mol Vidi FC 0–1 (0–1), gólszerző Nego (41.). Az élmezőny: 1. 
Ferencváros 33 pont, 2. Mol Vidi 28 (26–13), 3. Honvéd 28 (19–9), 
4. MTK 24.

• RÖVIDEN 

A labdarúgó 1. Liga 16. fordulójá-
nak vasárnap esti mérkőzésein 

a Bukaresti FCSB hátrányból fordít-
va nyerte meg a Jászvásári Poli elleni 
kiszállását, ezáltal megtartotta má-
sodik helyét. A fővárosiak mögött fel-
jött a harmadik helyre az FC Viitorul, 
Gheorghe Hagi csapata a Voluntari 
vendégeként gyűjtötte be a három 
pontot. 

Labdarúgó 1. Liga, alapszakasz, 
16. forduló: FC Voluntari–FC Vii-
torul 1–2 (0–1), gólszerzők Tudorie 
(66.), illetve Mladen (21.), Ghiță (84.); 
Jászvásári Poli–Bukaresti FCSB 1–2 
(0–0), gólszerzők Flores (53.), illetve 
Man (61.), Tănase (77., büntetőből). 
Korábbi eredmények: Bukaresti 
Dinamo–Medgyesi Gaz Metan 1–1, 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Astra 

Giurgiu 1–0, Concordia Chiajna–Ko-
lozsvári CFR 0–1, Dunărea Călărași–
Nagyszebeni Hermannstadt 0–1. Az 
FC Botoșani–Universitatea Craiova 
mérkőzés tegnap lapzárta után ért 
véget. 

Az élmezőny: 1. CFR 33 pont (16 
meccs), 2. FCSB 31 (16), 3. Viitorul 29 
(16), 4. Craiova 26 (15), 5. Gaz Metan 
26 (16), 6. Sepsi OSK 23 (16).

A MOL-Pick Szeged házigazda-
ként 33–32-re legyőzte az addig 

veretlen francia Paris Saint-Germa-
int a férfi  kézilabda Bajnokok Ligája 
csoportkörében, a kilencedik forduló 
szombati rangadóján. A másik ma-
gyar BL-csapat, a Veszprém Németor-
szágban diadalmaskodott. Eredmé-

nyek, férfi  BL, csoportkör, 9. forduló, 
A csoport: Rhein-Neckar Löwen–Te-
lekom Veszprém 25–29 (13–14). B 
csoport: MOL-Pick Szeged–Paris Sa-
int-Germain 33–32 (16–14). A hét si-
kerrel, egy döntetlennel és egy ve-
reséggel rendelkező Szeged szerdán 
a német Flensburg-Handewitt, az öt 

győzelemmel és négy vereséggel álló 
Telekom Veszprém pedig vasárnap a 
címvédő francia Montpellier HB el-
len játssza idei utolsó meccsét a BL 
csoportkörében. Csoportonként az 
első hat helyezett jut a rájátszásba, 
jelenleg mindkét magyar együttes 
továbbjutó helyen áll.

A Pick Szeged elvette a PSG veretlenségét

Idegenben nyert az FCSB és a Viitorul

1. Kolozsvári Olimpia 8 8 0 0 41–1 24
2. Universitatea Alexandria 8 5 1 2 19–8 16
3. Székelyudvarhelyi Vasas Femina 8 4 2 2 20–12 14
4. Kisbecskereki Fortuna 8 4 2 2 20–14 14
5. Borgóprundi Heniu 8 4 1 3 13–12 13
6. Galaci Universitatea 8 3 0 5 17–18 9
7. Nagybányai Independența 8 2 1 5 22–28 7
8. Bukaresti Fair Play 8 2 1 5 13–34 7
9. CSȘ Târgoviște 8 0 0 8 1–39 0

• AZ 1.  LIGA ÁLLÁSA

Svédországban 
kezdődik az idény
A román válogatott tagjaként 
Svédországban edzőtáboro-
zik a Csíkszeredai ISK négy 
ifjúsági korosztályú sílövője. 
Márton Szilárd edző vezetésé-
vel Márton Enikő, Hajdú Tímea, 
Váncsa Szilvia és András Vivien 
a napokban egy Idrében meg-
rendezett nemzetközi sífutó-
versenyen állt rajthoz. Az 1,2 
km-es sprintversenyen Márton 
a 6., Hajdú a 7., András a 12., 
Váncsa pedig a 23. helyen vég-
zett. Az 5 km-es próbán Márton 
12. lett, András a 25., Hajdú a 
29., Váncsa pedig a 31. helyen 
végzett. A húsz éven aluliaknak 
kiírt versenyen hatvanhárman 
vettek részt. A nemzetközi biat-
lonidény pénteken kezdődik, a 
helyszín ugyancsak a svédor-
szági Idre, ahol a felnőtteknek 
kiírt IBU Cup versenyen állnak 
rajthoz a csíki lányok.

Horvátországba 
került a Davis-kupa
Az idei Davis-kupáért – a nyári 
labdarúgó-világbajnoksághoz 
hasonlóan – Horvátország és 
Franciaország teniszválogatott-
ja lépett pályára. A 107. kiírás 
döntőjében a vendég horvátok 
diadalmaskodtak az előző 
kiírásban győztes franciákkal 
szemben, miután az utolsó 
mérkőzésen Marin Cilic három 
szettben jobbnak bizonyult Lu-
cas Pouille-nél, így a vendégek 
3–1-es, behozhatatlan előnyre 
tettek szert. A horvátok 2005 
után másodszor győztek a 
DK-ban. A sorozat 118 éves tör-
ténetében utoljára rendezték 
meg hagyományos formájában 
a finálét, mivel a nemzetközi 
szövetség (ITF) idei reform-
jának értelmében jövőre a 
februári – magyar érdekeltségű 
– selejtezőre és a novemberi, 
tizennyolc csapatos madridi 
döntőre szűkül a DK-program.
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