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ROMÁNIA 19, KÜLFÖLDI BAJNOKSÁGBAN SZEREPLŐ FUTBALLISTÁVAL KÉSZÜL AZ EB-SELEJTEZŐKRE

Papírformabontó szezonnyitó
a Bölények Ligájában
Váratlan eredménnyel rajtolt kedden a férfiak élvonalbeli kézilabda-bajnokságának 2019–2020-as
idénye, hiszen az esélyesebbnek
hitt Dél-Dobrudzsa 25-23-ra kikapott Nagybányán a Minaurtól. Ma
a Torda–Bukaresti CSM (18 óra,
TVR HD) összecsapás jelenti az első
forduló slágermeccsét a Bölények
Ligájában.

Végleges Contra „légióslistája”
Adrian Russzal teljes Cosmin
Contra „légióslistája” a soron
következő Európa-bajnoki
selejtezőkre. Románia labdarúgó-válogatottjának szövetségi
kapitánya Ionuț Radura is számít a Spanyolország és Málta
elleni meccseken.
» KRÓNIKA

Visszatérők. Claudiu Keşerü (előtérben) a spanyolok ellen bizonyíthat

»

A Genova
hálóőre ígéretes utánpótlást
jelent a Lyont
erősítő, 61-szeres válogatott
Ciprian Tătărușanu posztján, a
Mol Fehérvár
román-magyar
kettős állampolgárságú védőjéről pedig Contra
már korábban
nyilatkozott,
hangsúlyozva,
hogy a magyar
harmadosztályba „száműzött”
játékos mellett
mindenképp
kitart.

Slavia), Paul Anton (Krylya Sovetov),
és Alexandru Maxim (Mainz) középpályások is visszatérő futballisták
Contra együttesében.
A tegnap kihirdetett „légióslistát”
a későbbiekben a hazai bajnokságban szereplő játékosokkal egészíti
majd ki a szövetségi kapitány, hogy
szeptember 5-én Bukarestben a selejtezőcsoportjukban listavezető
Spa nyolországot fogadják, majd
pedig szeptember 8-án Máltát lássák vendégül Ploiești-en. Négy forduló után Spanyolország (12 pont),
Svédország (7), Románia (7), Norvégia (5), Málta (3) és Feröer-szigetek
(0) a sorrend ebben az F hatosban
– ahonnan csak a csoportgyőztes
kvalifi kál egyenes ágon a 2020-as
Európa-bajnokságra. Mostantól különben az egykori válogatott kapus,
Bogdan Lobonț is a szakmai stáb
tagja, Contra elmondása alapján
pedig elsősorban játékmegfigyelői
tevékenységet végez majd.
Magyarország labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya, Marco Rossi a héten már a teljes keretet
kihirdette, a 26 labdarúgó között
pedig a Ferencváros középpályása,
Sigér Dávid jelent újdonságot, de
visszatér a felépült Sallai Roland és
Lang Ádám is. A piros-fehér-zöld
együttes egy ötös csoportban sze-
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églegesítette a külföldi csapatokban játszó romániai
játékosok listáját Cosmin
Contra. Románia felnőtt labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitánya az előzetesen bejelentett 24
kiszemelt közül 19 légiósnak küld
meghívót a soron következő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésekre.
A Spanyolország és Málta elleni öszszecsapások alkalmával két újoncot
avat, mindketten az U21-es válogatottal korosztályos Eb-elődöntőt játszó együttesből kerültek ki a kapus
Ionuț Radu és a hátvéd Adrian Rus
személyében. Az, hogy ők ketten
bennmaradtak a szűkített listán
nem jelent meglepetést, hiszen a
Genova hálóőre ígéretes utánpótlást jelent a Lyont erősítő, 61-szeres válogatott Ciprian Tătărușanu
posztján, a Mol Fehérvár román–
magyar kettős állampolgárságú védőjéről pedig Contra már korábban
nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy a
magyar harmadosztályba „száműzött” játékos mellett mindenképp
kitart. Az is várható volt, hogy a Kisvárda NB1-es gárdájában kiválóan
teljesítő Gheorghe Grozavot nem
hagyja ki a középpályások sorából
és a Genkben szereplő Ianis Hagi is
gyorsan alapemberévé vált a felnőtt
válogatottnak. A csatársorban a két
Bihar megyei ék, a veterán Claudiu
Keșerü (Ludogorec) és fiatal George
Pușcaș (Reading), valamint Florin
Andone (Brighton) is már megszokott összeállításnak tűnhet, míg
mellettük Romario Benzar (Lecce),
Vlad Chiricheș (Nápoly), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Dragoș Grigore
(Ludogorec) és Alin Toșca (Gaziantep) hátvédek, valamint Alexandru
Chipciu (Anderlecht), Răzvan Marin (Ajax), Nicolae Stanciu (Prágai

repel, ezért szeptember 5-én Montenegró vendégeiként barátságos
mérkőzést játszanak, soron következő Eb-selejtezőjüket majd csak
négy nappal később, Szlovákia ellen vívják Budapesten. „Ezúttal is
ugyanazon szempontok alapján
állítottuk össze a keretet, mint eddig bármikor, és persze azt is figyelembe vettük, hogy már kialakult
egy csapat, amely bizonyított, így az
eddigi összetételen nagyokat változtatni badarság lenne. Vannak, akik
már hetek óta játszanak, de vannak
olyanok is, akik például csak a múlt
hétvégén kezdték meg a bajnoki szereplésüket. Nagy Ádámra sérülése
ellenére számítunk és természetesen bízunk benne, hogy a Szlovákia
elleni meccsre már bevethető lesz,
hiszen ez lesz az idei legfontosabb
mérkőzésünk. A korábban elért győzelmeink csak abban az esetben maradnak értékesek, ha Szlovákia ellen
is megszerezzük a 3 pontot” – idézte
a Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja az olasz szakembert.
A piros-fehér-zöldek listavezetők
az E kvintettben, eddigi négy mecscsükön 9 pontot gyűjtöttek. A többi
négy csapat eddig egyaránt három
összecsapáson van túl, Szlovákia és
Horvátország 6-6, Wales 3, Azerbajdzsán pedig 0 pontnál tart.

BL-továbbjutásra hangoltak a romániai pólósok
» V. NY. R.
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zerbiába utazott tegnap a Nagyváradi VSK férfi vízilabdacsapata, hogy megkezdje menetelését a
Bajnokok Ligája 2019–2020-as szezonjában. A Bihar megyei együttes
selejtezőcsoportjának házigazdája a
Sabac, de ebben az első körben egy
másik szerbiai együttes, a Crvena
Zvezda is ellenfele lesz az elkövetkezendő négy nap során. Mindezt
egyetlen légióssal a keretben, mert
a nyáron visszatért szerb válogatott
kapust, Gojko Pjietlovicot kivéve más
külföldi játékosra nem számíthat
Dorin Costrăș edző, mert az elmúlt
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A nyáron
visszatért szerb
válogatott
kapust, Gojko
Pjietlovicot kivéve más külföldi
játékosra nem
számíthat Dorin
Costrăș edző a
BL első selejtezőkörében.

szezon gólvágójának, a japán Yusube Inabának egyetemi vizsgái vannak hazájában. A szakvezető ezzel
együtt optimista az esélyeiket illetően, meglátása szerint a csoport bár
nehéz, nagyjából mind azonos játékerőt képviselnek. „Minden rajtunk
múlik. Csúcsformába kell kerüljünk
ezekre az összecsapásokra” – vélekedett. A VSK ma a görög Apollon
Smyrnis ellen kezd 18 órakor, majd
holnap 10.30-kor a Crvena zvezda,
18 órakor pedig az orosz Moszkvai
Dinamo lesz az ellenfele. A házigazda Sabac gárdájával szombaton 21.30
órakor mérkőzik meg, hogy vasárnap
délben a török Isztambuli Galatasa-
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ray ellen zárja az első selejtezőkört.
A hatosból a legjobb négy helyezett
jut tovább.
Az elmúlt szezonokban szabadkártyával főtáblás román bajnok
Steauának is már ebben az első selejtezőkörben meg kell mártóznia medencében, Andrei Iosep edző kerete
a spanyolországi tornán a házigazda
Barcelona, az orosz Sintez Kazany, a
francia Paix D’Aix Natation, a török
Isztambuli Enka és a bosnyák Banja
Luka csapataival találkozik. Indulás
előtt jelezték: bár nem ismerik túl jól
leendő ellenfeleiket, azt mindenképp
kudarcot jelentene számukra, ha nem
jutnának tovább.

Távozókat jelentett be az OSK
A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgócsapata közös
megegyezéssel szerződést bontott
Marko Simonovskival és Andrei
Dumitertől is megvált a héten. A 27
éves macedón támadó tavaly januárban csatlakozott a háromszéki
együtteshez. A tavalyi kiírásban
csak az alapszakaszban játszott,
amikor öt gólt és két gólpasszt jegyzett. Az idei szezonban mindössze
kétszer lépett pályára, az FCSB
elleni hazai, illetve a Medgyesi Gaz
Metan elleni idegenbeli mérkőzésen összesen 31 percet szerepelt.
Dumiter a Liga 1-ben újonc Târgoviștéi Chindiához igazolt. Ő nyáron
érkezett a háromszékiekhez a
másodosztályos Temesvári Ripensiától, a bajnokságban viszont csak
két meccsen kapott lehetőséget
pályára lépni: a nyitófordulóban 90
percet játszott a Voluntari ellen, a
Craiova elleni kiszálláson pedig az
első 25 percben szerepelt.
Elhalasztott bajnoki a Liga 2-ben
A gyepszőnyeg megóvása érdekében elhalasztották a Petrolul–FK
Csíkszereda labdarúgó-mérkőzést a
Liga 2-es bajnokság soron következő ötödik fordulójából, mert
a ploiești-i stadionban fogadja
szeptemberben Románia a máltai
válogatottat az Eb-selejtezőben.
A hargitai együttes ezért a másodosztályos pontvadászatban
legközelebb szeptember 8-án, a
Konstancai Farul vendége lesz.
Csillaghullás a US Open
első körében
A tavalyi győztes amerikai Sloane
Stephens, a német Angelique
Kerber, a spanyol Garbine Muguruza és a francia Caroline Garcia
már az első körben kiestek az
amerikai nyílt teniszbajnokságon,
az US Openen. Az év utolsó Grand
Slam-tornájának női kiemeltjei
közül búcsúzott még Carla Suarez
Navarro és Barbora Strycova is. A
fogadóirodák által az esélyesek
közé sorolt Simona Halep kedd este
6:3, 3:6, 6:2-re nyert az első körben
a selejtezőkből érkezett amerikai
Nicole Gibbs ellen, a folytatásban
pedig egy újabb egyesült államokbeli versenyző, Taylor Townsend
ellen adogat.
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