Sport

2019. szeptember 9.
hétfő

» RÖVIDEN
Gólzáporos Sportklub-meccsek
a nyitányon
Magabiztos, gólzáporos Sportklub-győzelmekkel kezdődött a
román felnőtt jégkorongbajnokság
alapszakasza: a csíki kék-fehérek
hazai jégen mindkét találkozójukat
simán megnyerték a székelyföldi
nevelésű hokisokból álló Sapientia
U23 ellen. Az első meccsen 9-1, a
másodikon 15-3-ra lett a végeredmény. A bajnokságban részt vesz
még a címvédő Brassói Corona, a
Galac, a Gyergyói HK, a Steaua és
a Bukaresti Sportul Studențesc.
Ezen együttesek közül a Sportklub,
a Brassó és a Gyergyói HK az Erste
Ligában is érdekelt, a határon
átívelő pontvadászat 2019–2020-as
szezonja hétvégén fog elrajtolni.
Bianca Andreescu
a US Open női bajnoka
A román származású, kanadai színekben versenyző Bianca Andreescu nyerte meg New Yorkban az
amerikai nyílt teniszbajnokság női
egyes versenyét, a döntőben 6:3,
7:5-re legyőzte a 23-szoros Grand
Slam-bajnok Serena Williamset.
Andreescu pályafutása harmadik
trófeája mellé 3,85 millió dollárt kapott. A Rafael Nadal (spanyol)–Danyiil Medvegyev (orosz) férfi döntő
lapzárta után fejeződött be.
Magyarország sakkolimpiát
rendezne
Mivel Magyarország száz éve sakknagyhatalomnak számít, jó eséllyel
pályázhat a 2024-es sakkolimpia
megrendezésére – mondta Arkagyij
Dvorkovics, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elnöke. A FIDE
élére tavaly megválasztott orosz
sportvezető ezt szombaton este, a
nemzetközi szervezet budapesti elnökségi ülése után a Parlamentben
megtartott fogadáson jelentette ki.
Szabó László, a Magyar Sakkszövetség (MSSZ) elnöke arra hívta fel
a figyelmet, hogy a Himnusz zeneszerzője, Erkel Ferenc, valamint
a legnagyobb magyar, Széchenyi
István is kiváló sakkozó volt.
„Készen állunk arra, hogy akár egy
olyan nagyszabású eseménynek
is otthont adjunk, mint a 2024es sakkolimpia” – fogalmazott
az elnök. A 2024-es sakkolimpia
helyszínéről jövő augusztusban a
hanti-manszijszki kongresszusán
dönt a FIDE.
Körvonalazódnak a negyeddöntők
Az Egyesült Államok, Ausztrália
és Franciaország válogatottja is
százszázalékos maradt a Kínában
zajló férfi kosárlabda-világbajnokság középdöntőjének szombati
játéknapja után. Utóbbi két csapat
már a negyeddöntőbe jutását is
bebiztosította. Tegnap Argentína és
Lengyelország, valamint Spanyolország és Szerbia váltott jegyet a
legjobb nyolc közé. A seregszemle
egyenes kieséses szakasza kedden
kezdődik. Az elődöntőket szeptember 13-án rendezik.
KÜLÖNFÉLE
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok;
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej.
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

ROMÁNIA NŐI ASZTALITENISZ-VÁLOGATOTTJAISMÉT ARANYÉRMES LETT A KONTINENSVIADALON

Szőcsék megvédték az Eb-címet
Románia női asztalitenisz-válogatottja megvédte csapatban az Európa-bajnoki címét.
A tegnapi döntőben Portugáliát
győzték le.
» V. NY. R.
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ománia női asztalitenisz-válogatottja újabb bravúros sikert ünnepelhetett az európai
porondon, tegnap ugyanis 3:0-ra
legyőzte Portugália legjobbjait a csapat Európa-bajnokság döntőjében és
ezáltal megvédte címét. A franciaországi kontinensviadal fináléjában
ugyanaz a Szőcs Bernadette, Daniela
Dodean és Elizabeta Samara képviselték a „piros-sárga-kék” színeket,
akik két évvel ezelőtt is aranyéremig
adogattak. Először a marosvásárhelyi klasszis, Szőcs lépett az asztal
mellé és nyerte meg mérkőzését 3:2re az ázsiai származású Jieni Shao
ellen. Dodean szintén honosított
kínait kapott ellenfélként Yu Fu személyében, de a 3:2-es győzelem neki
is sikerült. Románia legjobbjai nem
is húzták sokáig az időt, hiszen Samara 3:0-ra nyert Leila Oliveira ellen
és máris következett az „örömhóra”,
amellyel a sportág történetének ötödik női csapatserlegét ünnepelték
– az 1992-es, a 2002-es, a 2005-ös és
a 2017-es győzelem után. „Nagyon
fontos volt, hogy megnyerjük ezt az
Európa-bajnokságot. Mi vagyunk
a kontinens legjobb női csapata és
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Győzelemre összpontosítva. Szőcs Bernadette ismét Eb-aranyérmes lett Románia női csapatával

fantasztikus lenne, hogy ezt a címet
két év múlva Kolozsváron is megvédjük” – nyilatkozta Szőcs, emlékeztetve, hogy 2021-ben a „kincses város”
rendezheti az asztalitenisz-csapatok
seregszemléjét.
A Viorel Filimon szövetségi kapitány által edzett romániai hölgyek
a Spanyolországgal és Szlovákiával
teljes 1. csoportot megnyerve jutottak az egyenes kieséses szakaszba,
ahol először a házigazda Franciaországot múlták felül 3:0-ra, majd

» „Mi vagyunk

a kontinens legjobb női csapata
és fantasztikus
lenne, hogy ezt a
címet két év múlva Kolozsváron
is megvédjük” –
nyilatkozta Szőcs
Bernadette.

az elődöntőben 3:1-re nyertek a
lengyelek ellen. Portugália ezalatt 3:2-re nyert a németek ellen a
legjobb nyolc között, hogy utána
az ukránokat felülmúló Magyarország ellen nyerjen 3:1-re a döntős
szereplésért. A férfi mezőnyben
lapzártánk után fejeződött be a
Németország–Portugália döntő.
Ebben a mezőnyben Románia és
Magyarország azonos csoportból
indult, de egyikük sem jutott tovább a svédekkel teljes trióból.

Liga 2: „fekete hétvége” az erdélyi csapatoknak
» KRÓNIKA
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hétvégén pályára lépett összes
erdélyi csapat vereséggel zárta a
másodosztályos labdarúgó-bajnokság
hatodik fordulóját. A Temesvári ASU
Polit a Turris Oltul múlta felül hazai
pályán 2-0-ra, a Temesvári Ripensia
pedig otthon kapott ki 1-0-ra a Ploiești-i Petrolultól. A Resicabánya is megbotlott 2-1-re Chiajnán a Concordia
ellen, míg az FK Csíkszeredát tegnap
a Konstancai Farul győzte le 2-0-ra.
A Kolozsvári Universitatea–UTA rangadót a Szamos-partiak kérésére novemberre halasztották, ezért jelenleg
a Turris Oltul hibátlan mérleggel, 18

ponttal vezeti az összetettet a Mioveni
(14) és a Buzău (13) előtt. Visszacsúszott ugyanakkor a hetedik helyre
a Rapid, amely meglepetésre 2-1-re
kikapott hazai pályán a Târgu Jiu-i
Viitorul Panduriitól. Utóbbi csapatot,
mint ismeretes, annak a Nagyváradi
Luceafărulnak a gerincére építették,
amelyet Gorj megyei tulajdonosa a
Viitorul Liga 2-es szereplése érdekében visszaléptetett a másodosztálytól,
Cristian Lupuț edző irányítása mellett viszont a váradiak szentmártoni
sportbázisán készülnek.
Kedden és szerdán a Román Kupa
negyedik körében lesznek érdekeltek
a másodosztályos labdarúgócsapa-
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Visszacsúszott ugyanakkor
a hetedik helyre
a Rapid, amely
meglepetésre
2-1-re kikapott
hazai pályán a
Târgu Jiu-i Viitorul Panduriitól.

tok, köztük a Kolozsvári Universitatea is, amelyik a gyenge eredmények
miatt lemondott Cristian Dulca edző
helyére ideiglenesen Adrian Falubot
nevezte ki az együttes élére. Az UTA
elleni bajnoki meccsük elhalasztása
miatt marad elég ideje megismerkedni a kerettel, de bevallása szerint
negyedik mandátuma a Szamos-parti
„egyetemisták” kispadján csak addig
fog tartani, amíg találnak egy megfelelő szakembert egy hosszú távú építkezéshez. A kupában a kolozsváriak
szerdán Szentmárton harmadik ligás
együttesének lesznek a vendégei,
míg az UTA kedden a Kisjenő ellen
lép pályára.

Leclerc kiautózta a régóta várt Ferrari-sikert Monzában
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ
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harles Leclerc, a Ferrari monacói
pilótája nyerte meg tegnap Forma–1-es autós gyorsasági-világbajnokság Olasz Nagydíját, így 2010
után most először újra a maranellói
istálló autója diadalmaskodott Monzában. A 21 éves versenyzőnek ez pályafutása második futamgyőzelme,
múlt vasárnap a Belga Nagydíjon ünnepelte karrierje első sikerét. Az MTI
beszámolójában emlékeztetett arra,
hogy Monzában legutóbb kilenc évvel ezelőtt, a kétszeres vb-győztes

spanyol Fernando Alonsóval a volánnál aratott sikert a Ferrari.
Leclerc mögött tegnap a finn Valtteri Bottas (Mercedes) végzett a második
helyen, míg a címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) a harmadik helyen ért célba.
Nem alakult viszont jól a hétvége a
Ferrari német pilótájának, Sebastian
Vettelnek, aki a futam elején elkövetett hibája miatt büntetést kapott és
végül lemaradt a pontszerző helyekről. A 4–10. helyeken ugyanis sorrendben Daniel Ricciardo (Renault), Nico
Hülkenberg (Renault), Alexander Al-
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A 21 éves
versenyzőnek ez
pályafutása második futamgyőzelme, múlt vasárnap
a Belga Nagydíjon
ünnepelte karrierje első sikerét.

bon (Red Bull), Sergio Perez (Racing
Point), Max Verstappen (Red Bull),
Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) és
Lando Norris (McLaren) értek célba.
Az Olasz Nagydíj után Leclerc már
182 ponttal áll az egyéni összetett
negyedik helyén, megelőzte a 169
ponttal maradt csapattársát, Vettelt.
Az élen továbbra is Hamilton áll (284
pont), Bottas (221 pont) a második,
míg Verstappen (185 pont) a harmadik. A Forma–1-es világbajnokság két
hét múlva Szingapúrban folytatódik,
és összesen már csak hét futam maradt hátra az idei szezonból.

