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Győztes évzáró
A Csíkszeredai Sportklub 4-2-re 
nyert a Budapest Hokiklub ven-
dégeként, a Brassói Corona pedig 
hazai közönség előtt aratott 4-1 
arányú sikert a Dunaújvárosi Acél-
bikák ellen a jégkorong-Erste Liga 
vasárnapi játéknapján. Az erdélyi 
csapatok a 2018-as esztendőben 
többet már nem lépnek pályára 
ebben a határon átívelő, magyar–
román–osztrák pontvadászatban, 
az alapszakaszt január negyedikén 
folytatják. A Sportklub 31 leját-
szott meccs után 70 ponttal áll az 
összetett élén, miközben a Brassó 
ugyanennyi találkozón 65 pontot 
gyűjtött, és a harmadik helyen 
tanyázik. A Gyergyói HK is leját-
szott már 31 találkozót, amelyek 
során 44 pontot szerzett. Jelenleg 
a hatodik tabellán, de a mezőny 
többi tagja mind kevesebb meccset 
játszott a romániai csapatoknál.
 
Sorana Cârstea visszavonul 
a Fed Kupa-csapatból
Sorana Cârstea tegnap bejelentette 
visszavonulását Románia Fed-ku-
pa-csapatából. A 28 éves teniszező 
közleményben hangsúlyozta, hogy 
tizenkét évnyi szereplés után elér-
kezettnek látta az időt arra, hogy 
átadja a stafétát az új generáció 
tagjainak. Emlékeztetett rá, hogy 
2006-ban mindössze 16 éves és 14 
napos volt, amikor először bekerült 
a női válogatottba, így még mindig 
a legfi atalabb debütánsként jegyzi 
a sportág honi történelme. Azóta 
összesen 19 meccsen adogatott, 
amelyből egyéniben 11-et, párosban 
pedig ötöt megnyert. Visszavonulá-
sára némiképp számítani lehetett, 
az idei svájciak elleni összecsapá-
sok alkalmával ugyanis nehezmé-
nyezte, hogy a világranglistán nála 
gyengébben rangsorolt Irina Begut 
küldték helyette pályára.
 
Sorsoltak a kupában
A Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
a Bukaresti Fair Play, a Borgóprun-
di Heniu a Kisbecskereki Fortuna, 
a Kolozsvári Olimpia a Nagybánya, 
a Târgoviște pedig a Galac vendége 
lesz a női labdarúgó-Román Kupa 
negyeddöntőjében. A továbbjutás 
egyetlen mérkőzésen dől el, ame-
lyet jövő márciusban rendeznek.

Románia kikapott a hollan-
doktól, ezért az elődöntőbe 
jutás szempontjából kulcs-
fontosságúvá vált a magyarok 
elleni mérkőzése a francia-
országi női kézilabda-Euró-
pa-bajnokságon.

 » V. NY. R.

K iélezett román–magyar mecs-
csre lehet számítani szerdán a 
franciaországi női kézi labda-

Európa-bajnokság középdön tő jé-
ben, amióta a csoportkörből hi -
bátlan mérleggel érkezett piros-
sár ga-kék együttes 29-24-re kika-
pott vasárnap este Hollandiától. 
Ambros Martín szövetségi kapi-
tány együttese rendkívül gyengén 
játszott ezen a találkozón, de négy 
pontjával így is a második helyen 
maradt a 2. főcsoportban, és a hát-
ralévő két mérkőzéséből egyetlen 
győzelem is elegendő lehet számá-
ra az elődöntőbe jutáshoz. Ezek kö-
zül épp a magyarok elleni találko-
zó lesz kulcsfontosságú, ráadásul 
Kim Rasmussen tanítványai a né-
metek elleni 26-25-ös győzelmük-
kel ugyancsak életben tartották 
továbbjutási esélyeiket. Tegnap 
még több lehetséges forgatókönyv 

A HOLLANDOK ELLENI VERESÉGE MIATT ROMÁNIA SORSDÖNTŐ MECCSET VÍV MAJD A MAGYAROKKAL

Felértékelődött Eb-rangadó

Erőtlenül. Buceschi (jobbra) és társai nem tudták legyűrni a hollandokat

 » A végső 
győzelemre 
addig harmadik 
esélyesként 
számontartott 
Romániát Hol-
landia mögé, a 
negyedik helyre 
sorolták vissza 
a fogadóirodák, 
6,5-ös szorzóval.

is volt a kieséses szakasz előtt, az 
viszont tény, hogy ezen ágon jelen-
leg Hollandia (6 pont), Románia (4), 
Németország (4), Magyarország (4), 
Norvégia (3) és Spanyolország (0) a 
sorrend. Azonos pontszám esetén az 
egymás elleni mérkőzések Románia 
esetében a németek és a norvégok el-
len kedveznek, míg a magyaroknak a 
németekkel és a spanyolokkal szem-
ben „pozitív a mérlegük”. A piros-fe-
hér-zöld együttes ma szabadnapos 
lesz, mert Spanyolország–Románia 
(19 óra) és Hollandia–Norvégia (22) 
párosítás szerint játszanak a 2. kö-
zépdöntős csoportban. 

A romániai válogatott botlására 
különben a fogadóirodák is gyorsan 
reagáltak, hiszen a végső győzelem-
re addig harmadik esélyesként szá-
montartott gárdát Hollandia mögé, 
a negyedik helyre sorolták vissza 
6,5-ös szorzóval. Az aranyéremre 
továbbra is a másik ágon küzdő, 
csoportjában második helyen álló 
francia válogatottat vélik a legesé-
lyesebbnek, miközben az olimpiai 
bajnok oroszokat a második helyen 
jegyzik. Magyarországot 45-ös szor-
zóval a hetedik helyen találjuk, a 
még 15-ös szorzóval ötödik helyen 
kiemelt címvédő Norvégia mögött.
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 » KRÓNIKA

Sorozatban másodjára zárja úgy 
az esztendőt a hazai élvonalbeli 

labdarúgó-bajnokság mezőnye, hogy 
a pontvadászatban érintett klubok 
mind teljesítették a pénzügyi fair play 
szabályait. Nem halmoztak tehát fel 
adósságokat az alkalmazottaik felé, 
mint ahogyan más kluboknak és az ál-
lamnak sem tartoznak. A hazai sport-
ági szövetség tegnapi közleménye rá-
mutat, hogy a június 30. előtt jegyzett 
szerződésekben vállalt kifi zetéseknek 

legkésőbb november 30-ig kellett ele-
get tenniük az egyesületeknek ahhoz, 
hogy a 2018–2019-es szezon most zá-
rult átvilágításán ne bukjanak meg.

A Liga 1-es pontvadászat viszont 
még javában zajlik, bár az alapszakasz 
19. fordulójában vasárnap estére ter-
vezett FCSB–Viitorul mérkőzést a sűrű 
köd miatt kénytelenek voltak elha-
lasztani. A fővárosi együttes most Pi-
tești-en fogadta a konstancai riválist, 
de a futballozásra alkalmatlan körül-
mények miatt a játékvezető egyórányi 
várakozás után tegnap estére napolta 

a találkozót. A sportági szervezet ille-
tékesei tegnap egyébként azt is beje-
lentették, hogy két és fél évnyi fejlesz-
tés után 2019-ben bevezetik a Football 
Connect névre keresztelt rendszert, 
amely digitalizálja a hazai labdarú-
góélet megszervezéséhez szükséges 
adatokat. A játékosok egyéni statisz-
tikáitól kezdve az átigazolásokon át a 
mérkőzések jegyzőkönyvéig minden 
elérhető lesz a szövetség tagjainak, 
ami az FRF-elnök Răzvan Burleanu 
szerint nagyban megkönnyíti majd az 
adminisztratív munkát.

Átmentek a fair play vizsgán a Liga 1-es klubok

 » A Liga 1-ben 
szereplő klubok 
nem halmoztak 
fel adósságokat 
az alkalmazot-
taik és az állam 
felé.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

 

Változatlanul Hosszú Katinkát 
tekinti együttese „zászlósha-

jójának” Sós Csaba, Magyarország 
úszóválogatottjának szövetségi ka-
pitánya. A kínai Hangzhouban ma 
kezdődő rövid pályás világbajnok-
ságot megelőzően a szakember az 
MTI-nek úgy vélekedett, hogy ezen a 
tornán „a régi Katinkát fogjuk látni”, 
mert szerinte a világklasszis sporto-
lónak volt ideje felkészülni, a világ-
kupafutamokon pedig már közel járt 
az egyéni csúcsaihoz. Az olimpiai 
bajnok különben a címét megvédő 
Sarah Sjöström mögött a második 
helyen zárt a vk-összetettben, a mos-
tani rövid pályás vb-n pedig nyolc 
számban is nevezték, így 100, 200 és 
400 méter vegyes mellett 50, 100 és 

200 háton, valamint 100 és 200 pil-
langón csobbanhat a medencébe.

A magyar válogatott eddig Sang-
hajban készült a december 16-ig tartó 
seregszemlére, ezért Sós sikeresnek 
gondolja az átállást. „Amikor ilyen ko-
rán kijövünk, akkor általában minden 
rendben szokott lenni. Teljesen nyu-
godt körülmények között készülhet-
tünk, minden igényt kielégítő volt az 
utazásunk, szállásunk, étkezésünk. 
Mindenkitől jó teljesítményt várok” 
– nyilatkozta tegnap. Az érmekre vo-
natkozó elvárásait viszont nem szám-
szerűsítette, mert szerinte egy rövid 
pályás vb rendszerint különleges. 
„Egy rövid pályás világbajnokságon 
nincs ott mindenki, ráadásul akik 
indulnak, azoknak a jelentős része 
már végigversenyezte a világkupa-
szezont is. Ugyanakkor biztos vagyok 
benne, hogy a korábbiakhoz képest 

ez egy sokkal nagyobb világbajnok-
ság lesz, ugyanis jóval több klasszis 
úszó nevezett” – mondta a szakem-
ber. Megjegyezte azt is, hogy sok úszó 
számára a jövő évi nagymedencés 
világbajnokságra való felkészülés el-
sőbbséget élvez, de sokak számára 
jó bizonyítási lehetőség lehet a kínai 
verseny. „Itt van például Biczó Bence, 
aki 200 méter pillangón a glasgow-i 
Európa-bajnokságon az előfutamos 
idejével bronzérmes lett volna, de 
nem úszhatott döntőt, mivel a későb-
bi győztes Milák Kristóf és az ezüstér-
mes Kenderesi Tamás is megelőzte, 
most azonban bekerülhetett a kétfős 
világbajnoki csapatba. Neki ez egy 
nagy lehetőség. Akárcsak a tizennyolc 
éves Kalmár Ákosnak, akinek nem 
úgy sikerült az ifj úsági olimpia, mint 
ahogyan azt szerette volna, noha nem 
úszott rosszul” – fejtegette a kapitány.

Magyarországot három női és tíz 
férfi  úszó képviseli majd. Közülük Ka-
pás Boglárka szereplése volt tegnap 
kétséges, mivel hőemelkedése miatt 
nem tudott medencés edzéseket vé-
gezni az elmúlt napokban.

Románia négy sportolóval neve-
zett a rövid pályás vb-re, közülük az 
idén 50 méter háton Európa-bajnoki 
ezüstérmes Robert Glință számít esé-
lyesnek a döntőbe jutásra. Mellette 
Daniel Martin, George-Adrian Rațiu 
és Cătălin Ungur mártózik meg a me-
dencében. Rövid pályás vb-n románi-
ai úszó utoljára kereken tíz esztendeje 
állhatott fel dobogóra, akkor a hazai 
sportági szövetség jelenlegi elnöke, 
Camelia Potec a 400 méteres gyors-
úszásban lett második.

A mai elődöntők, illetve az első fi -
nálék romániai idő szerint 13 órakor 
kezdődnek.

Sós Csaba a „régi Katinkára” számít a rövid pályás úszóvébén

 » „Biztos 
vagyok benne, 
hogy a koráb-
biakhoz képest 
ez egy sokkal 
nagyobb világ-
bajnokság lesz, 
ugyanis jóval 
több klasszis 
úszó nevezett” 
– vélekedett Sós 
Csaba, a magyar 
úszóválogatott 
szövetségi kapi-
tánya.




