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Nyolcaddöntőbe jutást céloz a 
Dinamo férfi  kézilabdacsapata 
a Bajnokok Ligája ma rajtoló 
2019–2020-as szezonjában. A 
román bajnok idegenben kezd 
a D csoportban.

 » V. NY. R.

A svájci Kadetten Schaffh  au-
sen vendégeként kezd ma 
este a Dinamo férfi  kézilab-

dacsapata a Bajnokok Ligájában, 
ahol a D csoportban a svéd Kris-
tianstadt, a dán GOG, a lengyel 
Wisla Plock és az orosz Csehovsz-
kije Medvegyi lesznek még az el-
lenfelei a november végéig tartó 
oda-vissza vágós körmérkőzések 
során. A bukarestieknek immár 

A MAGYARORSZÁGI CSAPATOK HÉTVÉGÉN KEZDIK A FÉRFI KÉZILABDA-BAJNOKOK LIGÁJÁT

Európai startvonalnál a Dinamo

 » Az új szezon-
ban már tovább 
szeretnének 
lépni, és a nyári 
átigazolásaikban 
bízva a nyolcad-
döntőbe jutást 
célozzák.

van némi tapasztalata a nemzetkö-
zi porondon, ahol tavaly történe-
tükben először megnyerték a cso-
portjukat, és csak a rájátszásban 
maradtak le az egyenes kieséses 
szakaszról. Az új szezonban viszont 
már tovább szeretnének lépni, és 
a nyári átigazolásaikban bízva a 
nyolcaddöntőbe jutást célozzák. 
„Úgy gondolom, hogy most sokkal 
erősebb csoportban szerepelünk, 
de ne felejtsük el, hogy a múlt sze-
zonban a negyedik eséllyel indul-
tunk, és végül mégis elsők lettünk” 
– mondta Dan Savenco, a fővárosi 
együttes kapitánya.

A svájci összecsapás kapcsán 
Constantin Ștefan edző pontszer-
zést remél, de keretében Iman Ja-
mali és Jakor Vrankovic még nin-
csenek csúcsformában, számíthat 

ugyanakkor az egyiptomi beállójá-
ra, Mamdouh Shebibre, aki időben 
megkapta a vízumot a kiszálláshoz. 
A Dinamo különben a hazai poro-
don megnyerte Románia Szuperku-
páját, és az élvonalbeli bajnokság, 
a Bölények Ligája első két fordulója 
után is hibátlan a mérlege.

A magyarországi csapatok, a Sze-
ged és a Veszprém idén is az A, illetve 
a B főcsoportban szerepelnek. Előbbi 
szombaton a Barca ellen kezd hazai 
pályán, míg utóbbi másnap a Motor 
Zaporozsjét fogadja.

A BL kiírása nem változott: a C és D 
csoportokból az első két helyezettek 
osztályozót játszanak a nyolcaddön-
tős szereplésért, ahová az A és B cso-
portok 2–6. helyezettjei jutnak. A két 
főcsoport győztesei automatikusan a 
negyeddöntőbe kerülnek.

 » RÖVIDEN

Vereséggel kezdett
a „friss” utánpótlás
Vereséggel kezdte a 2021-es 
Európa-bajnoki csoportselejtezőt 
Románia U21-es labdarúgó-válo-
gatottja, amikor kedd este 2-1-re 
kikaptak idegenben a dánoktól. 
Az összecsapás utolsó percében 
Florinel Coman büntetőt hibázott. 
Az elmúlt szezonban Eb-elődön-
tős piros-sárga-kékek szövetségi 
kapitánya, Mirel Rădoi szerint új 
tanítványai hozzáállását leszámít-
va kevés pozitívumot említhet a 
játékuk kapcsán, mivel sok hibával 
futballoztak. Ebben a 8. selejtező-
csoportban Finnország (4 pont) 
vezet Ukrajna (3), Dánia, Észak-Ír-
ország (2), Málta (1) és Románia (0) 
előtt. Legközelebb október 10-én 
Ukrajna lesz az ellenfél. A Magyar-
országon és Szlovákiában rende-
zendő korosztályos kontinens-
viadalra a csoportgyőztesek és a 
legjobb második helyezett egyenes 
ágon kvalifi kál, a többi 8 második 
helyezett pótselejtezőn válthat 
majd jegyet a seregszemlére.
 
Érvényesült a papírforma
a Román Kupában
A várakozások szerint alakultak a 
labdarúgó-Román Kupa negyedik 
körének eredményei a keddi játék-
napon, amikor is az Aradi UTA, a 
Temesvári Ripensia, a Craiovai U 
1948, a Turris-Oltul, a Mioveni, a 
Kolozsvári Sănătatea és a Suceava 
jutottak tovább. A tegnapi mérkő-
zéseket lapzártánk után rendezték, 
ma délben pedig már a tizenhatod-
döntők párosításait sorsolják.
 
Bombameglepetés
a férfi  kosárlabda-vébén
Nem lesz címvédés a Kínában zajló 
férfi  kosárlabda-világbajnokságon, 
miután a negyeddöntőben Francia-
ország 88:79-re legyőzte az Egyesült 
Államokat. Az elmúlt két vébén 
aranyérmes tengerentúliak az 
utolsó negyedben még hét ponttal 
vezettek. Utoljára 2002-ben fordult 
elő, hogy nem jutott elődöntőbe a 
vébén, tétmeccsen pedig utoljára a 
2006-os vb-n kaptak ki. A franciák 
Argentína ellen folytatják a legjobb 
négy között, miközben az ame-
rikaiak már csak az 5–8. helyért 
játszhatnak a szerbekkel. Elő-
döntős Spanyolország is, amelyik 
kedden a lengyeleket múlta felül. 
A fi náléba jutásért a lapzártánk 
után befejeződött Ausztrália–Cseh-
ország összecsapás győztesével 
találkoznak.
 
Keretet hirdetett Kim Rasmussen
Kim Rasmussen szövetségi kapi-
tány kihirdette a magyar női kézi-
labda-válogatott keretét a szeptem-
ber 25-ei, Litvánia és szeptember 
29-ei, Olaszország elleni Eb-selejte-
zőkre. A magyar szövetség honlap-
jának tegnapi beszámolója szerint a 
szövetségi kapitány húsz játékosra 
számít a felkészülés során. Köztük 
van a Vác 23 éves átlövője, Hámori 
Konszuéla is, aki korábban már 
edzőtáborozott a felnőttkerettel, 
de mérkőzésen még nem lépett 
pályára. A tavalyi kontinensviada-
lon szerepelt alapemberek közül ez-
úttal nem tagja a keretnek a műtét 
után gyógyuló jobbátlövő, Planéta 
Szimonetta, valamint Kovács Anna 
és Mészáros Rea.

 » JÓZSA CSONGOR

Nemzetközi porondon indítja a 
2019–2020-as idényt a Székely-

ud varhelyi SZAK-ISK férfi  asztalite-
nisz-csapata, ahol a következő körbe 
való továbbjutást óriási eredményként 
értékelnék. A honi bajnokságban a fel-
sőházi rájátszás elérése a célkitűzés. 
Minderről tegnap délben, egy szezon-
nyitó sajtótájékoztató alkalmával be-
széltek a klub illetései.

György István edző-játékos elmond-
ta: a felkészülést két hónappal ezelőtt 
kezdték el, a hétvégén Spanyolor-
szágban, az ETTU Kupa első körében 
szerepelnek. Az A csoportban a házi-
gazda Universidad de Burgos mellett 
két ukrán klub, a Fortune Kijev és az 
Omis Harkov, valamint a luxembur-
gi DT Bridel lesznek az ellenfelek. Az 
első két helyezett jut tovább. „Ez lesz 
a második idényünk az európai kupá-
ban. Ezúttal már tapasztaltabbak va-
gyunk, úgy érzem, a fi úk jó formában 
vannak. Óriási dolog lenne elcsípni 
az első két hely valamelyikét, egyben 
ez nem lehetetlen feladat. A Szuper-
liga november elején kezdődik, ott az 
alapszakaszt az első négy között zár-
nánk, hogy a felsőházi rájátszásban a 
dobogóért harcolhassunk. Ezenkívül 
két csapatunk indul a 3. Ligában, ők 
mind az utánpótlás-korosztályú játé-
kosainkból tevődnek össze” – foglalta 
össze a klub idei célkitűzéseit. György 
hozzátette, hogy a SZAK-ISK idei költ-
ségvetése 500 ezer lej, ennek tíz szá-
zalékát a Hargita Megyei Tanácstól 

 » KRÓNIKA

Négy góllal járult Cristiano Ronaldo 
Portugália labdarúgó-válogatott-

jának kedd esti 5-1 arányú sikeréhez 
az Európa-bajnoki csoportselejtezők 
Litvánia elleni mérkőzésén. A Juven-
tus aranylabdás klasszisa ezáltal 93 
válogatottbeli találatra javította az ál-
tala tartott európai rekordot, csapata 
viszont még csak a második a B cso-

kapják pályázat útján. György kiemel-
te az alelnök Bíró Barna Botond hoz-
záállását, amely szerinte erkölcsileg 
sokat jelent, lendületet ad a számukra. 
A négy nyertes pályázatból felszerelé-
sekre, szállásokra, nevezési díjakra és 
fogyóanyagokra költhetnek.

Bíró eközben elmondta azt is, hogy 
bár a megyei tanács idén megemelte a 
sportra pályázható összeget 650 ezer 
lejre, az így sem volt elégséges, hiszen 
1 millió 100 ezer lejre adtak le igénylést 
a sportklubok. „A sporttal azért foglal-
kozom többet, mert követendő példa-
képeket ad, egy olyan közös nyelve-
zete van, amelyet mindenki megért, 

illetve fair playre nevel. Persze nem 
utolsósorban Székelyföld nevét viszik 
szerteszét, ahogy itt az asztalitenisze-
zők a nemzetközi kupában szerepel-
nek” – mondta.

Az udvarhelyiek György Szilárd, 
Sánduly Levente, Tamás Szabolcs, Se-
bastian Loso és Cservik Krisztián ösz-
szeállítású kerettel utaznak el Spanyol-
országba. Utóbbi játékos Felvidékről 
származik, harmadik szezonját kezdi 
az udvarhelyi klubnál. „Erősebbek va-
gyunk, mint tavaly. Biztos, hogy az eu-
rópai ellenfelek sem lesznek gyengék. 
A maximumot akarjuk kihozni, majd 
elválik, mire lesz elégséges” – mondta.

portban, ahol a kedden szabadnapos 
Ukrajna vezet 13 ponttal. Ezt öt mérkő-
zés során gyűjtötte, miközben a portu-
gálok négy találkozón szereztek 8 pon-
tot. Mögöttük a Luxemburgot 3-1-re 
legyőző szerbek 7 ponttal (5 mérkőzés) 
a 3. helyen állnak az ötösben. Kedden 
rendezték a hatodik fordulót az A cso-
portban is, ahol a listavezető Anglia a 
Koszovó elleni 5-3 arányú hazai sikeré-
vel maradt hibátlan mérleggel az élen, 

miközben a Montenegróban 3-0-ra 
nyerő Csehország 9 ponttal előrelépett 
a 2. helyre. A H csoportban Albánia 
4-2-re legyőzte Izlandot, Törökország 
Moldovában nyert 4-0-ra, miközben 
a Franciaország–Andorra találkozó 
3-0-ra végződött. Hat forduló után Tö-
rökországnak és Franciaországnak is 
15-15 pontja van, míg Izland 12 ponttal 
a harmadik. A 2020-as Eb csoportselej-
tezői októberben folytatódnak.

Külföldön indul a pingpongidény az udvarhelyieknek

Mesternégyessel javított rekordján Ronaldo

 » „Ez lesz a 
második idé-
nyünk az európai 
kupában. Ezúttal 
már tapasztal-
tabbak vagyunk, 
úgy érzem, a 
fi úk jó formában 
vannak” – mond-
ta György István, 
az udvarhelyiek 
edző-játékosa.

 » A Juventus 
aranylabdás 
klasszisa 93 
válogatottbeli ta-
lálatával európai 
csúcstartó.
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Startvonalnál. Erősödött az udvarhelyi csapat a következő idényre




