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Bianca Andreescu nyerte meg
a Rogers Kupát
A kanadai színeket képviselő 
Bianca Andreescu nyerte meg a 
Rogers Kupát női egyéniben, mi-
után az amerikai Serena Williams 
egészségi problémák miatt feladta 
a vasárnapi döntőt. A kanadai nyílt 
tenisztornán aratott sikerével a 19 
éves román származású sportoló 
a világranglista 14. helyére lépett 
elő. Ez volt pályafutása második 
jelentős tornagyőzelme, mióta 
idén legyőzte Angelique Kerbert az 
Indian Wells-i fi náléban. Tegnap 
óta amúgy ismét Naomi Oszaka 
vezető a női ranglistát, az ausztrál 
Ashleigh Barty pedig visszacsú-
szott a második helyre. Karolina 
Pliskova a harmadik, mögötte Si-
mona Halep a negyedik. A héten a 
Cincinnatiben zajló tornán adogat, 
ahol a második körben a spanyol 
Carla Suarez Navarro és az orosz 
Ekaterina Alexandrova közötti 
összecsapás győztese ellen kezd.
 
Búcsú a másodosztálytól
Románia a nyolcadik, Magyaror-
szág pedig a kilencedik helyen 
végzett a norvégiai Sandnesben 
rendezett atlétikai csapat-Euró-
pa-bajnokság második vonalának 
számító 1. osztály küzdelmeiben, 
így mindkét válogatott kiesett a 
tizenegy válogatottat felvonultató 
mezőnyből. Mellettük Írország, 
Szlovákia és Litvánia is alsóbb 
osztályba sorolódott, miközben 
Portugália az élen zárva feljutott az 
élvonalnak számító Szuperligába.
 
Magyar részsiker az öttusa-Eb-n
A hagyományos versenyben nem 
szerzett érmet Magyarország, a 
tervezett egy-egy olimpiai kvótát vi-
szont begyűjtötték az angliai öttu-
sa-Európa-bajnokságon, a női váltó 
pedig bronzéremmel zárt. Martinek 
János, a férfi ak szakvezetője szerint 
a soron következő, szeptember 2–8-
ai budapesti kvalifi kációs világbaj-
nokságon már nem fognak kvótát 
szerezni, de a jövő évi ranglistáról 
két-három kvótára még számít. Az 
Eb-teljesítményt értékelve rámuta-
tott arra is, hogy lovaglásban olyan 
hibákat követtek el, melyeket „a 
magyarok nem nagyon szoktak”. 
„Súlyos pontokat hullajtottunk el, 
ami a kombinált versenyszámra 
hátrányt jelentett. Ott viszont 
abszolút helytálltak a fi úk, és azt 
gondolom, hogy becsületesen 
végigcsinálták a versenyt” – idézte 
Martineket az MTI. Kállai Ákos, a 
női válogatott kapitánya ugyancsak 
a vártnál gyengébb lovaglással és a 
vívásban elhullajtott pontokkal volt 
elégedetlen, de szerinte „a minimu-
mot nagy szívvel” elérték.
 
Csúcsformában várja a vébét
az amerikai sztártornász
Két hónappal a stuttgarti olimpiai 
kvalifi kációs világbajnokság előtt 
két sportágtörténeti gyakorlatot 
is bemutatott hétvégén a 22 éves 
Simone Biles az Egyesült Államok 
tornászbajnokságán. A négyszeres 
olimpiai és 14-szeres világbajnok 
sportoló előbb gerendán dupla hát-
raszaltót mutatott be dupla csavar-
ral, és a leérkezésbe is tökéletesen 
beleállt, majd a talaj döntőjében 
ugrott szintén első nőként tripla 
fordulatot duplaszaltóval.

A Marosvásárhelyi VSK férfi  
labdarúgócsapatát is visz-
szaléptették az országos 
bajnokságból. A pénzügyi 
problémákkal bajlódó, ön-
kormányzati támogatással 
működő együttes döntése 
miatt tegnap átszervezték a 
Liga 3 2019–2020-as szezonja 
csoportbeosztásait, és a Fehér 
megyei Kudzsir gárdájával lett 
teljes az erdélyi 5. csoport.
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A hogyan arra számítani lehe-
tett, a Marosvásárhelyi VSK 
felnőtt női kosárlabdacsa-

patának felszámolása után a klub 
a férfi  futballcsapatot is vissza-
léptette abból a harmadosztályos 
bajnokságból, ahová az osztályo-
zót megnyerve nyáron feljutottak. 

A 2019–2020-AS SZEZON TEGNAPI SORSOLÁSA ELŐTT LÉPTETTÉK VISSZA AZ ÚJONC VSK-T

Vásárhelyiek nélkül maradt a Liga 3

Megtört a jég. A Sepsi OSK „elgáncsolta” a nemzetközi kupaszereplő craiovaiakat

 » A VSK hivata-
los Facebook-ol-
dalán hangsú-
lyozta, hogy 
tevekénységét az 
utánpótlás-neve-
lésre korlátozza 
azzal a céllal, 
hogy Erdély leg-
erősebb futbal-
lakadémiájává 
váljanak.

A Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) tegnapi rendkívüli elnökségi 
ülésén ezért a vásárhelyiek helyére 
a Fehér megyei Kudzsir gárdáját so-
rolták az 5. csoportba, és az elmúlt 
szezonban kiesett Teleorman me-
gyei Roșiori a 2019–2020-as idény-
ben is a Liga 3-ban szerepelhet. 
A VSK hivatalos Facebook-oldalán 
hangsúlyozta, hogy tevékenysé-
gét az utánpótlás-nevelésre kor-
látozza azzal a céllal, hogy Erdély 
legerősebb futballakadémiájává 
váljanak. Tájékoztatásuk szerint az 
RMDSZ akadályozta meg a klub fut-
ballszakosztályának fi nanszírozá-
sát, holott amikor tavaly létrehoz-
ták az önkormányzati fennhatóság 
alá tartozó egyesületet, és a város-
ba addig működő felnőttcsapatokat 
akarták megmenteni a csődtől.

Az FRF különben tegnap sorsolta 
ki a Liga 3 augusztus 24-én rajtoló 
2019–2020-as szezonjának program-
ját, ahol az első csoportban érdekelt 
Kézdivásárhelyi KSE Galacon, az 

Universitatea Dunărea de Jos csapa-
ta ellen kezd, míg az erdélyi csapa-
tokat felsorakoztató 5. csoportban 
a másodosztályból visszaléptetett 
Nagyváradi Luceafărul épp a má-
sik Bihar megyei együttes, az újonc 
Szentmárton vendégeként kezd. 
Ugyanebben a szériában lesznek 
még Zilah–Dés, Sellenberk–Kolozs-
vári Sănătatea, Szászrégen–Széke-
lyudvarhely, Kolozsvári CFR 2–
Gáld, Torda–Nagybánya és Lénárd-
falva–Kudzsir összecsapások is az 
első fordulóban. A 4. csoportban a 
Temesvári ACS Poli a Kisbecskerek 
vendégeként játssza le az első mecs-
csét, míg a harmadik csoportban 
a Brassó a Progresul Spartac gár-
dáját fogadja. A versenykiírás nem 
változott, így a szezon végén csak a 
csoportgyőztesek jutnak fel a máso-
dosztályba. A 2019-es naptári évben 
november 30-án rendezik az utolsó 
fordulót, hogy utána március 7-én a 
16. fordulóval folytatódjon a pont-
vadászat.
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M indhárom pontot elhozta a 
Craiova otthonából a Sepsi-

szentgyörgyi Sepsi OSK, amely négy 
döntetlen után megszerezte első győ-
zelmét a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság 2019–2020-as idényé-
ben. A háromszéki együttes közel fél 
év elteltével nyert ismét mérkőzést a 
bajnokságban, legutóbb február 17-
én a Medgyes vendégeként győzött. 
Akkor még Eugen Neagoe volt a ve-
zetőedző, az idei szezont már László 
Csaba irányítása mellett kezdték. Az 
udvarhelyi származású szakember 
viszont eltiltás miatt nem ülhetett le 
a kispadra ezen a vasárnap esti ösz-
szecsapáson, hanem a másodedző, 
Ilyés Róbert vezényelte a háromszé-
kieket a pálya széléről. Elmondása 
szerint számítottak arra, hogy az 
Európa Ligában is érdekelt Craiova 
játékosai fáradtak lesznek, rendkí-
vül nehéz ugyanis háromnaponta 
tétmeccset játszani. „Ilyen körülmé-
nyek mellett nem lehetsz mindig fel-
készült. Nekünk szerencsénk volt, és 
egy fantasztikus harc után nyertük” 
– értékelte a szakember a Karanovic 
81. percben szerzett góljával 1-0-ra 
megnyert találkozót.

Ugyanaznap kapott ki hazai pályán 
a másik EL-szereplő, a bajnoki ezüst-
érmes FCSB is. A fővárosi piros-kékek 
botlása viszont még a Craiova vere-
ségénél is nagyobb meglepetést je-
lentett, hiszen az a Voluntari győzte 
le 3-1-re, amelyik az elmúlt idényben 
a bennmaradásért harcolt. A Bogdan 
Andone lemondása óta hivatalosan 
kinevezett vezetőedző nélkül szere-
pelő együttesnél a sérülésekben látja 
a problémát a klubtulajdonos George 
Becali, aki új erőnléti edzőt szeretne 
hozni a csapat mellé. „Tíz sérült játé-
kosunk van. A többségük kulcsember, 
nagyon nehéz nélkülük, de megold-
juk. Az erőnléti felkészülés és a táplál-
kozás a probléma, már egy éve mon-

dom, hogy valami nem működik jól. 
Meglátják, hozok két erőnléti edzőt. 
Külföldieket, mert ők jobban értenek 
ehhez” – nyilatkozta.

A Viitorul–Botoșani találkozó lap-
zártánk után ért véget, de annak 
eredményétől függetlenül az FCSB öt 
forduló után 4 ponttal csak a tizedik 
helyen áll, miközben az eddig veretlen 
Sepsi OSK 7 ponttal a hetedik. A Craio-
vának 9, a Voluntarinak 5 pontja van.

A Liga 1 táblázatának élén az a baj-
noki címvédő Kolozsvári CFR tanyázik 
13 ponttal, amelyik ma 21.45-től Skó-
ciában, a Celtic Glasgow vendégeként 
lép pályára a Bajnokok Ligája harma-
dik selejtezőkörének visszavágóján. 
A romániai összecsapás, mint ismert, 
1-1-gyel zárult, ezért az idegenben lőtt 
gól miatt a skótok vannak kedvező 
helyzetben. A fogadóirodáknál is a 
Celtic továbbjutását valószínűsítik, és 
a CFR idegenbeli győzelmét 7-es szor-

zóval jegyzik. A glasgow-iakat edző 
Neil Lennon viszont „nagy, erős és 
gyors” csapatként jellemezte a román 
bajnokot, és óvakodniuk kell a pont-
rúgásoktól. Fontosnak tartja ugyanis, 
hogy ne kapjanak gólt, arra pedig nem 
számít, hogy erőnlétileg a fellegváriak 
visszaesnének az összecsapás végére. 
A kolozsváriakat edző Dan Petrescu 
már korábban jelezte, hogy szerinte 
idegenben már nem tudják meglep-
ni az ellenfelet, amely a hazai mecs-
cs után bizonyosan nem becsüli alá 
őket. Bízik viszont abban, hogy gólt 
tudnak szerezni, és továbbjutnak a 
kvalifi kációs szakasz playoffk  örébe. 
A BL harmadik selejtezőkörének visz-
szavágóját különben a magyar bajnok 
Ferencváros is 1-1-es döntetlenről vár-
ja, ezt az eredményt viszont a horvá-
tok vendégeként harcolták ki, ezért 
a papírforma szerint előnyből várják 
a mai, budapesti összecsapást.

Craiováról rabolta el a pontokat a Sepsi OSK

 » „Nekünk 
szerencsénk 
volt, és egy 
fantasztikus harc 
után nyertük” – 
értékelte Ilyés 
Róbert a Karano-
vic 81. percben 
szerzett góljával 
1-0-ra megnyert 
találkozót.




