
 Sport 2019. szeptember 3.
kedd 11

 » RÖVIDEN

Szerbia fékezte le Romániát
a röplabda-Eb-n
A nyolcaddöntőben zárult Románia 
női röplabda-válogatottja számára 
az idei Európa-bajnokság, miután 
a budapesti csoportkörből tovább-
jutva vasárnap kora este Anka-
rában 3:0-ra kikaptak Szerbiától. 
Az A csoportban előtte vereséget 
szenvedtek Hollandiától, Horvát-
országtól és Azerbajdzsántól is, de 
legyőzték Észtországot és Magyar-
országot a hatos negyedik helyéért. 
A kontinensviadal társházigazdá-
jaként a piros-fehér-zöld együttes 
nem jutott tovább a csoportból.
 
Gyergyóban maradt 
a Gyilkos-tó Kupa
Egygólos hátrányból nyert 4-1-re a 
Gyergyói Hoki Klub élvonalbeli férfi  
jégkorongcsapata a Csíkszeredai 
Sportklub ellen a Gyilkos-tó Kupa 
zárómérkőzésén, és ezzel történeté-
ben először otthon tartotta az első 
helyért járó serleget. A házigaz-
dák 9, a hargitai megyeszékhely 
együttese pedig 6 ponttal végzett. 
A harmadik helyen a Fehérvári 
Titánok zártak három ponttal, 
miközben a Steaua nulla ponttal 
sereghajtó maradt. A vasárnap esti 
zárómeccset követően kiosztották 
a különdíjakat is. A legjobb kapus 
díját Jordon Cooke kapta, a legjobb 
hátvéd szintén egy gyergyói játé-
kos, Imants Lescovs lett, a legjobb 
csatár címet a Sportklub színeiben 
játszó Rokaly Szilárd érdemelte ki.
 
Szünetelteti edzői pályafutását
Mészáros Alpár
Személyes okok miatt meghatáro-
zatlan időre visszavonul edzői pá-
lyafutásától Mészáros Alpár, aki az 
elmúlt több mint másfél év során a 
Székelyudvarhelyi FC harmadosz-
tályos csapatát irányította. Az idei 
szezon első két találkozóján dön-
tetlennel zártak az 5. csoportban, 
a szakembert pedig megviselte, 
hogy a játékvezetői döntések miatt 
maradtak nyeretlenek. „Ötvenöt 
éves vagyok, nekem nem hiányzik, 
hogy huszonéves bírók rossz dön-
tései miatt szívinfarktust kapjak 
a kispadon” – mondta Mészáros. 
Hozzátette: jól érzi magát, de elfá-
radt az elmúlt húsz hónap során. 
„A családom fontosabb számomra, 
mint a foci” – magyarázta a ko-
lozsvári szakember. Helyét a klub 
U19-es csapatának korábbi edzője, 
Demény Norbert veszi át.
 
Milliós költségvetéssel is
botladozik sztárcsapat
Románia Szuperkupáját ugyan 
megnyerte a Bukaresti CSM női ké-
zilabdacsapata, a hazai élvonalbeli 
bajnokság, a Virágok Ligájának 
első fordulójában viszont 25-24-re 
kikapott vasárnap Zilahon. A több 
millió eurós költségvetésből gaz-
dálkodó fővárosi együttesét kivéve 
a többi találkozó már a várakozá-
soknak megfelelően alakult, hiszen 
a címvédő Râmnicu Vâlcea 24-18-ra 
legyőzte otthon a Brăilát, a Craiova 
24-22-re nyert Besztercén, a Brassó 
a Rapidtól rabolta el a pontokat 
30-20 arányú sikerrel, miközben a 
Nagybányai Minaur–Disznód ösz-
szecsapás 25-25-tel zárult. Szerdán 
Craiova–Zilah lesz a slágermeccs a 
2. fordulóban, majd pénteken a 
Buzău ellen bizonyíthat a CSM.
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D rasztikus döntést hozott George 
Țucudean, a Kolozsvári CFR 28 

éves aradi csatára egy időre szüne-
telteti labdarúgó-pályafutását. Az 
elmúlt szezon gólkirályának és legér-
tékesebb hazai játékosának kényszer-
pihenőjét klubja jelentette be tegnap 
hivatalos honlapján, emlékeztetve 
a válogatott támadó egészségügyi 
problémáira. Ismeretes, hogy már az 
elmúlt idény végén műtéti beavatko-
zásra volt szüksége szívproblémái mi-
att, nyáron pedig ismét megoperálták 
Ausztriában. Ez úgy tűnik, hogy nem 
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Két ezüstérem és hét olimpiai kvó-
ta maradt Románia mérlege az 

ausztriai világbajnokságon, miután 
a zárónap utolsó döntőiben a női 
nyolcpárevezős kormányos hajó csak 
hatodikként csapott célba, és lemaradt 
a tokiói kvalifi kációt érő helyekről. Ez-
zel együtt a hazai sportági szövetséget 
elnöklő Elisabeta Lipă elégedetten 
értékelte a seregszemle eredményeit, 
szerinte a küldöttség az elvárásoknak 
megfelelően teljesített. „Nagyon bol-
dog vagyok, hogy húsz év után ismét 
kiváló eredményeink vannak. Az volt a 
célunk, hogy a kis hajókat kvalifi káljuk 
az olimpiára. Ez megvalósult, ráadá-
sul már két évtizede nem szerzett ilyen 
sok egységünk és sportolónk kvótát” – 
fogalmazott a sportvezető. Hozzátette: 
az idei vébére fi atalokat neveztek, a 
női nyolcpárevezős kormányos hajó-
ban is kizárólag 23 év alatti sportolók 
lapátoltak, hogy tapasztalatot szerez-
zenek a jövőre nézve. Ők is és a férfi ak 
hajója is lehetőséget kap majd jövőre, 
hogy jegyet váltson a tokiói olimpiára, 
Lipă pedig biztos abban, hogy nagyon 
jó eredményeik lesznek. Emlékezett, 

volt elegendő, ezért is kérte Cosmin 
Contrát, Románia labdarúgó-váloga-
tottjának szövetségi kapitányát arra, 
hogy ne hívja meg őt a soron követ-
kező Spanyolország és Málta elleni 
Európa-bajnoki selejtezőkre. Noha a 
CFR színeiben rövidebb ideig pályá-
ra lépett az idei szezon meccsein is, 
nem tudott csúcsformában futbal-
lozni. „A következő időszakban a 
futballista szünetet fog tartani, hogy 
helyrejöjjön, és néhány orvosi kivizs-
gálást még elvégezzenek rajta, ga-
rantálva, hogy a legjobb állapotban 
térhessen vissza a pályára” – olvas-
ható a CFR közleményében. A klub 

támogatásáról biztosította játékosát, 
bízva abban, hogy a jövőben ismét 
segíteni fogja őket újabb trófeák el-
hódításában.

A CFR nyolc forduló után 17 pont-
tal második a Liga 1-es pontvadászat 
összetettjében, és főtáblás az Európa 
Ligában. A hazai bajnokságban egyéb-
ként a Medgyes előzi meg egy ponttal, 
mögötte Craiova (16) és Viitorul (15) a 
sorrend. Utóbbi vasárnap a FCSB ven-
dégeként kapott ki 2-1-re, de ugyan-
aznap a Hermannstadt is 2-1-re nyert 
hazai környezetben a Târgoviște ellen. 
A Sepsi OSK–Dinamo meccset lapzár-
tánk után rendezték.

hogy a legutóbbi, riói olimpián csak 
a női nyolcpárevezős kormányos hajó 
vett részt – amely bronzérmes lett –, 
a férfi mezőnyben pedig ismeretlenek 
voltak. „Most már minden megvál-
tozott. Románia evezőskerete erős, 
összeszokott és felkészült arra, hogy 
kiváló olimpiai eredményeket érjen 
el. Bebizonyosodott ezen a világbaj-

nokságon is, amely minden eddiginél 
erősebb volt a maga több mint ezer 
résztvevőjével” – mondta.

Magyarország nem szerzett olimpi-
ai kvótát ezen a seregszemlén, de a 
nem olimpiai számokban indult két 
egységük közül Galambos Péter köny-
nyűsúlyú egypárevezős hajója ezüs-
térmes lett.

Szünetelteti pályafutását a Liga 1 gólkirálya

Kiválónak tartott vébét zártak a romániai evezősök

 » „A következő 
időszakban a fut-
ballista szünetet 
fog tartani, hogy 
helyrejöjjön, és 
néhány orvosi 
kivizsgálást még 
elvégezzenek 
rajta” – olvasha-
tó a CFR közle-
ményében.

 » „Románia 
evezős kerete erős 
és felkészült arra, 
hogy kiváló olim-
piai eredményeket 
érjen el” – mondta 
Elisabeta Lipă.

Zsóri Dániel is részt vehet a 
Nemzetközi Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) idei gáláján, miu-
tán Puskás-díjra jelölt gólját 
beszavazták a legjobb három 
közé. A partiumi származású 
fi atal csatár ezáltal már nem 
csupán az első magyar jelölt 
a díj történetében, hanem az 
első magyar döntőssé is vált.

 » V. NY. R.

B eszavazták a legjobb három 
közé Zsóri Dániel gólját a 
Nemzetközi Labdarúgó-szö-

vetség (FIFA) Puskás-díjra jelöltek 
tízfős listájáról, ezért minden idők 
első magyar jelöltje immár minden 
idők első magyar döntőse is lett 
a legendás Puskás Öcsi emlékére 
létrehozott elismerés tízéves tör-
ténetében. A 18 éves, nagyváradi 

A PUSKÁS-DÍJRA JELÖLT PARTIUMI SZÜLETÉSŰ CSATÁR RÉSZT VEHET A FIFA MILÁNÓI GÁLÁJÁN

Döntőbe jutott Zsóri Dániel gólja

Új remények. Vb-ezüstérmet lapátoltak Románia kétpárevezősei

 » Zsóri Dániel 
Lionel Messivel 
(Barcelona) és 
Juan Fernando 
Quinteróval 
(River Plate) ver-
seng az elisme-
résért, amelyet 
immár a szakem-
berek voksára 
bíznak.

származású csatár, mint ismeretes, 
a magyar bajnokság tavalyi szezon-
jában a Debreceni VSC színeiben 
ollózta be a labdát a Ferencváros ka-
pujába, amely nemcsak az NB1-ben, 
hanem a nemzetközi porondon is ki-
vívta a szakemberek dicséretét. Ezzel 
jelölték a díjra, ami bár bevallása sze-
rint meglepte, lapunknak elárulta, 
hogy szeretne részt venni a díjátadó 
FIFA-gálán is. Ez a vágya most valóra 
válhat, a milánói Scalában rende-
zendő szeptember 23-ai eseményen 
ugyanis a tegnap bejelentett döntő-
sök vehetnek részt. Zsóri Lionel Mes-
sivel (Barcelona) és Juan Fernando 
Quinteróval (River Plate) verseng 
az elismerésért, amelyet immár a 
szakemberek voksára bíznak. Messi 
amúgy az év férfi  játékosa díjért is 
verseng Cristiano Ronaldóval (Juven-
tus) és Virgil van Dijkkel (Liverpool), 
de a többi kategóriában is bejelentet-
ték az eddig szavazás alapján kiala-
kult dobogósok kilétét.

Zsóri Dániel már a Mol Fehérvár 
FC játékosaként utazhat a gálára, 
átigazolását a DVSC-től vasárnap 
jelentették be. „Szerintem a Ferenc-
város elleni gólomon már sikerült 
túllépnem, ha még mindig azon 
nosztalgiáznék, az nagy probléma 
lenne. Inkább azon dolgozom nap-
ról napra keményen, hogy minél 
jobb játékos legyek, és minél több 
góllal segítsem a csapatomat” – 
idézte Zsórit új klubjának hivata-
los honlapja. A Fehérvár öt forduló 
után hibátlan mérleggel vezeti az 
NB1 összetettjét, hétvégén a Kisvár-
da ellen nyert hazai környezetben 
3-0-ra. Botlott ugyanakkor a Deb-
recen, amelyet a vendég Kaposvár 
múlt felül 1-0-ra. A címvédő Ferenc-
város vasárnap este emberhátrány-
ban 1-0-ra verte otthon a Diósgyőrt, 
és ezáltal tovább növelték 2017. 
április 15. óta tartó hazai pályás 
veretlenségi sorozatukat a magyar 
bajnokságban.
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