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Kupamérkőzések követik
a bajnoki fordulót
A lapzártánk után rendezett 
Iași–Kolozsvári CFR mérkőzés 
végeredményétől függetlenül már 
biztos, hogy a címvédő fellegváriak 
a labdarúgó-Liga 1 tizennegyedik 
fordulóját is az összetett élén zár-
ják, a vasárnapi összecsapásokkor 
ugyanis a Dinamo 3-2-re legyőzte 
a tabellán második Viitorult, a 
harmadik helyen álló Craiova 
pedig csak gól nélküli döntetlent 
ért el az alapszakasz utolsó előtti 
helyén álló Clinceni vendégeként. 
Az Astra ugyanakkor beérte a 22 
ponttal negyedik Medgyest, mivel 
2-1-re legyőzte idegenben a Bo-
toșani gárdáját. Utóbbi 19 ponttal 
maradt és nem csak az FCSB, 
hanem a Dinamo is megelőzte az 
összetettben. Ma már a Román 
Kupa nyolcaddöntőiben lépnek 
pályára élvonalbeli csapatok. Első-
ként Mioveni–Hermannstadt (18.15 
óra) és Kolozsvári Universitatea–
FCSB (21) összecsapások lesznek. 
Szerdán Clinceni–Botoșani (14.30), 
Kolozsvári Sănătatea–Petrolul (17), 
Suceava–Dinamo (19.30), csütör-
tökön pedig Buzău-i Metalul–Iași 
(14.30), Sepsi OSK–Atra (18.15) és 
Voluntar–Craiova (21) párosítás 
szerint játszanak.
 
„Előrehozott fi nálé”
a Román Kupában
Már a Román Kupa negyeddön-
tőjében összecsap a hazai női 
kosárlabda-élvonal két legerősebb 
tagja, a címvédő Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC és a Szatmárnémeti 
VSK együttese. A tegnapi sorsolás 
eredménye „előrehozott fi nálét” 
jelent, hiszen miután az elmúlt 
két szezonban ez a két együttes 
játszotta a döntőt, az idei idény 
papírformája alapján is arra lehet 
számítani, hogy csatájuk győztese 
később a serleget is elhódítja. Az 
elmúlt szezon bronzmeccsét ját-
szó Brassói Olimpia és az Arad is 
már a negyeddöntőben egymásra 
találtak, de lesz Kolozsvári Uni-
versitatea–Kézdivásárhely talál-
kozó is, miközben az Alexandria a 
Marosvásárhelyi Sirius–Bukaresti 
Agronomia csata továbbjutója 
ellen lép majd pályára. A negyed-
döntőket oda-visszavágó alapon 
rendezik december 11-én és január 
15-én. A győztesek jegyet váltanak 
a február 15-16-ai négyes döntőbe.
 
Tizenhat év után nem francia
a rali-világbajnok
Az észt Ott Tänak második helyen 
végzett a belga Thierry Neuville 
mögött a rali-világbajnokság 
(WRC) katalán állomásán, de 
egy futammal a szezon vége előtt 
így is bebiztosította pályafutása 
első világbajnoki címét. A Toyota 
pilótája a norvég Petter Solberg 
2003-as sikere óta az első nem 
francia világbajnoka a WRC-nek: 
azóta Sébastien Loeb kilencszer, 
Sébastien Ogier hatszor nyerte meg 
az összetettet.

Győzelemmel kezdte a női 
teniszezők világbajnokságát 
jelentő, szezonzáró Bajnokok 
Tornáját Simona Halep. A ko-
rábbi világelső sérülés után 
tért vissza újra a pályára, ahol 
ismét számíthat Darren Cahill 
edző segítségére.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

N aomi Oszaka 7:6, 4:6, 6:4-
re legyőzte Petra Kvitovát, 
a világelső Ashleigh Barty 

pedig Belinda Bencicet múlta fe-
lül 5:7, 6:1, 6:2-re a női teniszezők 
szezonzáró egyéni világbajnok-
ságán, a Kínában zajló Bajnokok 
Tornáján. Ezen a viadalon, mint 
ismeretes, az idény nyolc legjobb-
ja vehet részt, akiket két csoportba 
sorsoltak, így miközben Oszakáék 
a Vörös csoportba kerültek, a két-
szeres Grand Slam-győztes román 
klasszis Simona Halep a Lila cso-
portban szerepel a kanadai színek-
ben szereplő, ugyancsak román US 
Open-győztes Bianca Andreescu-

WIMBLEDON ROMÁN BAJNOKA AZ IDEI US OPEN-GYŐZTES ANDREESCU ELLEN NYERT KÍNÁBAN

Győzelemmel kezdett Simona Halep

Kitekintés. A Sportklubbal szemben alulmaradt piros-fehérek európai közösséghez csatlakoztak

 » Darren Cahill 
azt javasolta 
Halepnek, hogy 
kényszerítse 
sok szaladásra a 
pályafutása első 
vébéjén részvevő 
Andreescut.

val, valamint Karolina Pliskovával 
és Elina Svitolinával együtt. Ők ép-
pen tegnap kezdtek, az első fordu-
lóban Svitolina 7:6, 6:4-re legyőzte 
Pliskovát, majd Halepen volt a sor, 
hogy felnőtt pályafutása során elő-
ször összecsapjon Andreescuval.  

Halep az elmúlt hat évben rendre 
kvalifi kált a Bajnokok Tornájára, 
2014-ben egészen a döntőig jutott, 
ahol viszont kikapott Serena Wil-
liamstől. Tavaly sérülés miatt nem 
tudott részt venni a világbajnokság-
nak számító eseményen, szereplése 
pedig idén is kérdéses volt, de szak-
mai stábja szerint a háta helyrejött, 
perfúziós kezelést kapott és pihent 
a kínai megmérettetés előtt. „Ha 
fi zikailag nincs is csúcsformában, 
mentálisan és érzelmileg a toppon 
van” – nyilatkozta edzője, Daniel 
Dobre. Mostantól viszont ismét az 
ausztrál Darren Cahill készíti fel, 
a korábbi tervekkel ellentétben 
ugyanis nemcsak a következő sze-
zonban tér vissza Halep mellé, ha-
nem már a Bajnokok Tornájára is 
elkísérte. Tanácsot is adott neki a 
Bianca Andreescu elleni összecsa-
páskor. Javasolta, hogy kénysze-

rítse sok szaladásra a pályafutása 
első vébéjén részvevő ellenfelét. 
Andreescu ugyanis Halep hatékony 
defenzívája ellenére 6:3-ra meg-
nyerte az első játszmát, de a kons-
tancainak sikerült 7:6-al egyen-
líteni. A mindent eldöntő utolsó 
játszmát Halep kezdte jobban, de 
Andreescu gyorsan szetthátrányba 
kényszerítette őt. Amikor viszont 
a román klasszis újra magához ra-
gadta a vezetést már nem engedte 
ki a markából a végső győzelmet és 
6:3-ra nyert.

Ma Oszaka–Barty és Kvitova–
Bencic párosítás szerint játszanak, 
majd szerdán ismét a Lila csoport 
lép pályára. A Bajnokok Tornája 
november harmadikáig tart.

A női párosok között magyaror-
szági érdekeltség is van Kínában 
a címvédő Babos Tímea révén. Ő 
Kristina Mladenovic oldalán győ-
zelemmel kezdett tegnap a Piros 
csoportban: a tajvani Latisha Chan, 
Chan Hao-ching duót múlták felül 
6:2, 5:7, 10:6-ra. Babosék legköze-
lebb szerdán az Anna-Lena Grön-
feld, Demi Schuurs német, holland 
kettős ellen lépnek pályára.
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 » GERGELY IMRE

A Gyergyói Hoki Klub az Erste Liga 
mezőnyéből egyedüliként, és 

egyben első romániai klubként fel-
vételt nyert az Európai Jégkorong-
klubok Szövetségébe – jelentette be 
tegnap a gyergyószentmiklósi egye-
sület hivatalos honlapján. Amint a 
gyergyoihoki.ro-n olvasható közle-
ményből kiderül, a GYHK a 86. tag-
ja az Alliance of European Hockey 
Clubs (EHC) szervezetnek. Ezt 2016-
ban alapította 13 ország 72 jégko-
rong-egyesülete azzal az a céllal, 
hogy az klubok érdekeit képviselje 
a nemzetközi sportági szövetséggel, 
az IIHF-el szemben. „Az EHC révén 
a klubok szeretnének minél nagyobb 
befolyást elérni olyan kérdésekben, 
mint a nemzetközi versenynaptár 
összeállítása, játékszabályok, vagy 
a játékosok biztonsága” – olvasható 
a gyergyóiak közleményében. Meg-
tiszteltetésnek érzik a tagságukat és 
egyben jelentős sportdiplomáciai 
eredménynek is tartják a felvételü-
ket. A klub vezetősége különleges 
lehetőségnek tartja arra is, hogy a 
sportszakmai téren közelebb kerülje-
nek az európai jégkorongelithez.

Ami a felnőtt férfi  csapatot illeti, 
az épp vasárnap koraeste játszotta le 
a Csíkszeredai Sportklub elleni me-
gyei rangadóját hazai környezetben, 
ahol ennek megfelelően telt ház előtt 
léptek pályára. Jó iramú, látványos 
játékot mutattak a felek, az 5-2 ará-
nyú győzelem viszont azé a vendég 
„kék-fehér” együttesé lett, amelyik 
hatékonyabban kihasználta a hely-
zeteit. Erre a Sportklub vezetőedzője, 
Jason Morgan is rámutatott, amikor a 
lefújás után értékelve kiemelte, hogy 
az első harmadban az emberhátrá-
nyos védekezésük jól működött, majd 

a másodikban két fórt is kihasznál-
tak. „Adorján nagyokat védett, de 
igazi csapatmunka kellett a sikerhez. 
Ez egy derbi volt, sok érzelemmel. El-
ismerés a srácoknak, hogy végig kon-
centráltak” – mondta a szakember. A 
vesztes fél részéről Malcolm Cameron 
vezetőedző is dicsérte tanítványait, 
mert úgy érzi azok keményen játszot-
tak, „szívüket, lelküket kitették” a 
pályán. „Nem kérhettem volna többet 
tőlük. Büszke vagyok rájuk. Ha így 
fognak a játszani a jövőben is, sok 
meccset nyerünk majd” – vélekedett, 
hozzátéve, hogy a Sportklub élen áll 
az Erste Ligában, erős légiósai van-
nak, miközben keretéből Tendler nem 
léphetett pályára. „Így is kiegyenlített 
meccs volt, az emberelőnyök döntöt-
tek. Négy meccse vagyok a csapattal, 

csak két gyakorlásunk volt. Ha többet 
edzünk, akkor a részleteken is többet 
tudunk fi nomítani” – mondta.

A Gyergyói HK az eddigi tizen-
hat alapszakaszbeli mérkőzésén 17 
pontot gyűjtött az Erste Ligában, 
miközben a tizenhét meccset játszó 
Sportklub 45 ponttal élen áll az ösz-
szetettben. Legközelebb vasárnap, 
Csíkszeredában találkoznak újra. 
Egymás elleni mérkőzéseik eredmé-
nye a hazai pontvadászatba is be-
számít, de a héten újabb pontokat 
gyűjthetnek a csapatok, amikor is 
a GYHK ma és holnap a Steauával 
találkozik, míg a Sportklub a Sapi-
entia U23-al találkozik ma. Az Erste 
Ligában 29 pontnál tartó Brassó már 
lapzártánk után összecsapott a Galac 
gárdájával.

Európai hokiklubszövetség tagja lett a GYHK

 » „Kiegyenlí-
tett meccs volt, 
az emberelőnyök 
döntöttek” – vé-
lekedtt Malcolm 
Cameron, a GYHK 
edzője. KÜLÖNFÉLE
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