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 » RÖVIDEN

Megbírságolták a Dinamót
Fizetnie kell a Bukaresti Dinamo 
labdarúgó-együttesének szurkoló-
tábora magatartása miatt, a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelen-
tése alapján ugyanis újabb pénz-
bírságot szabott ki az Országos 
Diszkriminációellenes Tanács a ta-
valy április 30-ai, Sepsi OSK elleni, 
Sepsiszentgyörgyön rendezett Liga 
1-es találkozón skandált „Ki a ma-
gyarokkal az országból!” rigmus 
miatt – adta hírül az intézmény 
honlapja. „Az elmúlt évek követke-
zetes munkájának köszönhetően 
ma már kevés olyan csapat van a 
Liga 1-ben, amely a hasonló ma-
gyarellenes megnyilvánulásokat 
megengedi magának. Számunkra 
viszont az a cél, hogy ebben az 
országban a sport területéről is 
teljesen eltűnjön a megfélemlítő, 
kirekesztő, magyargyalázó maga-
tartás, és a fair play szellemében 
játsszák a mérkőzéseket. Ennek 
érdekében megteszünk minden 
lehetséges lépést, és arra kérjük a 
magyar szurkolókat, amennyiben 
diszkriminatív esetet tapasztalnak, 
rögzítsék azt fotóval, videóval, és 
küldjék el a Mikó Imre Jogvédel-
mi Szolgálatnak” – nyilatkozta 
Benkő Erika, a jogvédő szervezet 
igazgatója. Az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács 617/2019-es 
számú határozata kimondja, hogy 
a Dinamo szurkolók magatartása 
egyértelműen megkülönböztető, 
és etnikai alapon diszkriminatív 
volt, ezért 12 ezer lejes bírsággal 
sújtja a klubot, amely visszaeső-
nek számít a magyarellenesség 
területén.
 
Büntetőkkel „úsztatták el”
Romániát a németek
Románia női vízilabda-váloga-
tottja a 10-10-es rendes játékidőt 
követően büntetőkkel 14-11-re 
kikapott idegenben Németország 
legjobbjaitól az Európa-bajnoki 
selejtezők visszavágóján, ezért 
lemarad a jövő évi, Budapesten 
rendezendő olimpiai kvalifi ká-
ciós seregszemléről. A németek 
a B csoportban szerepelnek 
majd Hollandia, Spanyolország, 
Olaszország, Izrael és Francia-
ország együtteseivel együtt. A 
másik ágon a házigazda Magyar-
ország lesz érdekelt a görögöket 
és az oroszokat is felvonultató A 
hatosban, ahová a selejtezőkből 
a horvát, a szerb és a szlovák 
válogatott csatlakozott. A sportági 
szövetség hétvégi tájékoztatása 
szerint a horvátok a portugálokat 
szorosabb küzdelemben, míg a 
szerbek a cseheket, a szlovákok 
pedig a törököket könnyedén 
múlták felül oda-visszavágós pár-
harcban. Az Eb-t január 12–26-án 
rendezik. A két hatosból az első 
négy-négy helyezett jut a negyed-
döntőbe, olimpiai kvótát pedig 
csak egyetlen válogatott szerez-
het. A tokiói ötkarikás játékokra 
a női mezőnyből eddig csak a 
spanyolok váltottak jegyet.

Tízre halmozta döntetlenjei 
számát a Sepsi OSK labdarú-
gócsapata a Liga 1-es bajnok-
ságban, de László Csaba edző 
reméli, hogy a soron következő 
Román Kupa-összecsapásukon 
már megtörik a nyeretlenségi 
sorozatukat.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A hogyan a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság nyitó-
fordulójában, úgy az alap-

szakasz visszavágójának első etap-
jában sem járt szerencsével a Sepsi 
OSK a Voluntari gárdájával szem-
ben: az Ilfov megyeiek otthoná-
ban jegyzett gól nélküli döntetlen 
után Sepsiszentgyörgyön is 0-0-val 
ért véget kettejük összecsapása. 
A 14. fordulóban jegyzett péntek 
esti összecsapáson a László Csaba 
edzette háromszékiek büntetőt is 
kihagytak a sereghajtó ellen – a 
90. percben Gabriel Vașvari rontott 
–, ezért döntetlenjeik számát tízre 
növelték az összetettben, ahol 16 
ponttal, az alsóházi mezőnyben ta-
nyáznak. „A gyermekek követnek 
el ilyen hibákat. Elveszítettünk két 
pontot. Nem is akarok már döntet-
lenről hallani. Életemben nem volt 
ennyi döntetlenem” – bosszanko-
dott a mutatott játékot értékelve a 
Kovászna megyeiek mestere. Sze-
rinte mondhatják ugyan, hogy pec-
hesek, de a szerencséért tenni is 
kell. Úgy érzi, hogy a középpályán 
vannak gondjaik, több kreativitást 
vár el tanítványaitól. Emlékezte-
tett, ez már a második összecsapá-
suk, amelyen büntetőt hagynak ki, 
de ezzel együtt nem mérges Vașva-
rira, mert meglátása szerint bárki-
vel megtörténhet, hogy kihagyja a 
tizenegyest. Reméli ugyanakkor, 
hogy legközelebb az Astra ellen 
már agresszívebbek lesznek a Ro-
mán Kupában. A Sepsi OSK ugyan-
is legközelebb csütörtökön, a kupa 
nyolcaddöntőiben fogadja azt a 
giurgiui alakulatot, amelyikkel 

A HÁROMSZÉKIEK NEM TUDTAK VISSZAVÁGNI A SEREGHAJTÓNAK A LIGA 1-ES BAJNOKSÁGBAN

Döntetlenre hangolódott a Sepsi OSK

Kétpontos kihagyás. Az elrontott büntető miatt megint döntetlenre mérkőzött a Sepsi OSK

 » „Nem is 
akarok már 
döntetlenről hal-
lani. Életemben 
nem volt ennyi 
döntetlenem” – 
bosszankodott 
László Csaba.

szemben a Liga 1 előző fordulójában 
3-2-re alulmaradt.

Az Astra különben lapzártánk 
után a Botoșani vendége volt, és az 
összetettben mindketten annak a 
Medgyesi Gaz Metannak a helyére 
pályáztak, amelyik szombaton 1-1-
es döntetlenre mérkőzött a Târgo-
viștéi Chindia otthonában. Ugyan-
aznap a Hermannstadt–FCSB 
összecsapás 0-4-re végződött. Ma 
Iași–Kolozsvári CFR találkozót ren-
deznek 20.30 órától.

A fellegváriak négy nappal ko-
rábban még az Európa Liga cso-
portkörében gyűjtöttek három pon-
tot, bár a franciaországi Rennes 
vendégeként elért 1-0-s siker sze-
rénynek tűnik azok után, hogy Dan 
Petrescu edző román bajnokság-
csapata sokáig kettős emberelőny-
ben játszott, házigazdái pedig 
büntetőt is rontottak ellenük. Az 
összetettben viszont az eredmény 
számít, ezért a Szamos-partiak hat 
ponttal a második helyen állnak 

a 7 ponttal listavezető Celtic mö-
gött. A glasgowi együttes a Laziót 
győzte le 2-1-re ebben a harmadik 
fordulóban. A Román Kupában 
már nem érdekelt a CFR, a kolozs-
váriak másodosztályos csapata az 
Universitatea viszont igen, kedden 
21 órától pedig az FCSB-t fogadja. 
A fővárosiakhoz hasonlóan idegen-
beli győzelmet ünnepelt hétvégén, 
épp a Târgu Jiu-iak stadionavatá-
sát „rontotta el” amikor 1-0-ra fe-
lülmúlta a helyi Panduriit. A kupa 
nyolcaddöntőiben még a Mioveni is 
érdekelt a Liga 2-es csapatok közül, 
a Hermannstadt keddi ellenfele vi-
szont szombaton 2-0-ra kikapott 
Konstancán a Farultól a másodosz-
tályos bajnokság 14. fordulójában. 
A szombaton, Resicabányán 3-2-re 
győző UTA, a Temesvári Ripensiá-
val otthon 0-0-s döntetlent játszó 
Rapid, vagy például a Chiajnán 1-0-
ás vereséget szenvedett FK Csíksze-
reda már nincsenek versenyben a 
Román Kupában.
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 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ 

Méltó ellenfele volt Románia te-
remlabdarúgó-válogatottja a vi-

lágelitbe tartozó Kazahsztánnak, ami-
kor a világbajnoki selejtezők Piatra 
Neamț-i csoportjának záró fordulójá-
ban sokáig vezetett a rutinos vendége-
ivel szemben. Végül 4–2-re alulmaradt 
ugyan a Robert Lupu edzette hazai 
gárda, de ezzel együtt a négyes máso-
dik helyén zárt és továbbjutott a kva-
lifi kációs szakasz elitkörébe. Ez kü-
lönben már a szombati összecsapása 
előtt biztossá vált, a játéknak másik 
mérkőzésén ugyanis a rivális hollan-
dok 3–0-s előnyből képtelenek voltak 
nyerni Albánia ellen, 4–4-es döntet-
lent játszottak. Románia előtte 3-1-
re legyőzte az albánokat, Hollandia 
pedig 5-0-ra kapott ki Kazahsztántól, 

ezért a nyitóforduló román–holland 
1-1-es döntetlenje ellenére végül nem 
kellett aggódniuk a házigazdáknak. A 
négyest Kazahsztán 9 ponttal nyerte 
meg, mögötte Románia 4, Hollandia 
2, Albánia pedig 1 ponttal zárt.

Robert Lupu szerint kár lett volna, 
ha elbukják a továbbjutást, mert ren-
geteget dolgoztak együtt az elmúlt két 
esztendőben. Javultak a játékviszo-
nyok, és a kazahok elleni mérkőzés is 
tanúsítja, hogy képesek magas szin-
ten futsalozni. „Minél több erős mér-
kőzésre van szükségünk. Azt akar-
junk, hogy ellenük is jól szerepeljünk, 
mert különben nincs keresnivalónk a 
vébén, márpedig nekünk az a célunk” 
– mondta.

A 2020-as litvániai világbajnok-
ságra vezető út a selejtezők elitkö-
rével folytatódik. Annak a sorso-

lását november hetedikén tartják, 
a tizenhat válogatott pedig jövő év 
január 28. és február 2. között négy 
csoportban küzd meg a világbajnoki 
részvételt jelentő négy első helyért, 
illetve a pótselejtezőt érő második 
pozícióért. Lapzártánkig tizenegy 
elitkörös csapat kiléte vált ismert-
té. Románia és Kazahsztán mellett 
Azerbajdzsán, Horvátország, Cseh-
ország, Franciaország, Portugália, 
Oroszország, Szerbia, Szlovákia és 
Spanyolország jutott tovább. Ma-
gyarország lapzártánk után Olasz-
országgal találkozott, és miután 
korábban 2-0-ra kikapott Fehér-
oroszországtól, győzelemre volt 
szüksége a továbblépéshez. Ennek 
a 4. csoportnak Anglia volt a negye-
dik tagja. A britek viszont sereghaj-
tóként zártak a kvartettben.

Elitkörbe jutott Románia teremlabdarúgó-válogatottja
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