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Újoncavatásra készül
Mirel Albon az Eb-selejtezőben
A Diósgyőr hátvédje, Balázs Csilla, 
valamint az AS Roma kapusa, 
Camelia Ceasar jelentik az újdonsá-
got Románia női labdarúgó-váloga-
tottjában a tegnap kihirdetett keret 
alapján. Mirel Albon szövetségi 
kapitány a soron következő Euró-
pa-bajnoki selejtezőkre mellettük 
további nyolc külföldi klubnál sze-
replő játékost hívott meg, köztük 
van Balázs csapattársa, az ugyan-
csak védő poszton játszó Bianca 
Sandu, de a Győri ETO-t erősítő, 
Bihar megyei Gődér Brigitta, az 
Anderlecht csatára, Laura Rus és a 
Nordsjaelland támadója, Florenti-
na Olar is. A hazai élvonal csapatai 
közül újfent a Kolozsvári Olimpia 
és a Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
na „delegálja” a legtöbb játékost, 
ugyanakkor a Kisbecskereki Fortu-
nától Bianca Ienovan is meghívást 
kapott a novemberi összecsapá-
sokra. Románia előbb Litvániát 
(november 8.) fogadja, majd Svájc 
vendége lesz (november 12.) abban 
a H csoportban, ahol a belgák elle-
ni 1-0-s vereséggel kezdett ebben a 
hónapban. Belgium két lejátszott 
mérkőzésén 6 pontot gyűjtött, de az 
élen a három összecsapás alatt ma-
ximálisan teljesítő Svájc vezet. Hor-
vátország egy győzelemmel és két 
vereséggel a harmadik, miközben 
az eddig csak egyetlen találkozót 
lejátszót Romániának és a három 
mérkőzésen „túljutott” Litvániá-
nak egyaránt nulla pontjuk van. A 
2021-es, angliai kontinensviadalra 
a kilenc selejtezőcsoport győztesei, 
valamint a három legjobb cso-
portmásodik kvalifi kált. A többi 
hat csoportmásodik pótselejtezőt 
válthat jegyet a seregszemlére.
 
Az Oszakát „helyettesítő”
Bertens legyőzte a világelsőt
Naomi Oszaka vállsérülés miatt 
visszalépett a női teniszezők sze-
zonjáró Bajnokok Tornájától, ahol 
a Vörös-csoportban legyőzte a cseh 
Petra Kvitovát az első fordulójában. 
Az egyéni világbajnokságot jelentő 
kínai seregszemlén a világrang-
listán tízedik Kiki Bertens vette át 
tegnap a helyét, aki meglepetésre 
legyőzte 3:6, 6:3, 6:4-re a világelső 
Ashleigy Barty-t. A négyes másik 
összecsapásán Petra Kvitova 6:3, 
1:6, 6:4-e kikapott Belinca Benci-
ctől. Ma a Liga csoport második 
fordulóját rendezik, ahol Simona 
Halep Elina Svitolina ellen adogat.
 
A GYHK megvált egy légiósától
A Gyergyói Hoki Klub tájékoztatása 
szerint Imants Lescovs már nem 
tagja a jégkorongcsapat keretének. 
A szerződésbontásra a Csíkszeredai 
Sportklub elleni mérkőzést köve-
tően került sor. Lescovs komoly 
erősítésnek tűnt a szezon kezdeti 
szakaszában, de 13 Erste Liga-mér-
kőzésen összesen csak 4 gólt és 7 
gólpasszt szerzett, és mínusz 12-vel 
övé a keret leggyengébb mutatója 
védőmunka tekintetében.

Az elmúlt szezon ezüstérmesét 
is vendégül látja Marosvásár-
helyen a Balázsfalvi Alba női 
röplabdacsapata a Bajnokok 
Ligája főtábláján. A román baj-
nokot soraiban tudó D csoport 
mezőnye a Vasassal válhat 
teljessé.
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A Budapesti Vasas–Partizani 
Tirana selejtezőpárharc hol-
napi visszavágója után válik 

teljessé a román bajnok Balázs-
falvi Alba női röplabdacsapatát 
soraiban tudó D csoport mezőnye 
a Bajnokok Ligája főtábláján. A na-
pokban megtartott sorsolás ered-
ményeként az erdélyi gárda az el-
múlt szezonban ezüstérmes olasz 
Imoco Volley Conegliano és a fran-
cia Nantes gárdáját húzta, és vár-
hatóan a magyarországi bajnok-
csapattal is összetalálkozik majd, 
miután az első meccsen 3-0-ra 
legyőzte hazai pályán az albán ri-
válisát. Az Alba Franciaországban 
fog kezdeni, majd november vé-
gén az olasz csapatot fogadja elő-
ször Marosvásárhelyen. Az elmúlt 
esztendőkkel ellentétben ugyanis 
nem Szebenben, hanem a vásárhe-
lyi stadionban játsszák majd hazai 
pályás mérkőzéseiket a BL-ben.

A D csoportban az erőviszonyok 
a 2018-ban BL-ezüstérmes, idén 
pedig CEV-kupa-ezüstérmes ro-
mán bajnoknak kedveznek, mert 

A VASASSAL LEHET TELJES A ROMÁN NŐI RÖPLABDABAJNOK ERDÉLYI CSAPAT CSOPORTJA A BL-FŐTÁBLÁN

Magyar csapatra vár a Balázsfalva

Bemelegítés. A hazai pontvadászatban gyakorolhat a Balázsfalva a BL-főtáblás mérkőzéseire
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a csoportelsőségre főesélyes olasz 
együttes mellett a továbbjutást je-
lentő második hely a papírforma 
szerint az övé lehet. Ehhez egy 
részben fi atal, részben tapasztalt 
játékosok alkotta keret áll a szerb 
sikeredző, Darko Zakov rendelkezé-
sére, amely a Bukaresti CSM vissza-
lépésével a hazai pontvadászatban 
is a legerősebbnek számít. A szerb 
szakember szerint az nem tesz jót a 
romániai röplabdázásnak, hogy a 
fővárosiakat idén nem nevezték a 
bajnokságba, ugyanakkor reméli, 
hogy más csapatok kihívást jelen-
tenek majd a szezon során. Idén 
különben az első BL-mérkőzés előtt 
több bajnoki fordulót is lejátsz-
hatnak – az első két összecsapása 

során hibátlan maradt a balzsfalvi 
gárda –, ami Zakov szerint előnyük-
re válhat, mert a fontos tétmeccsek 
előtt összekovácsolódhat a csapa-
tuk. „Azt szeretnénk, ha idén is mi-
nél messzebb jutnánk a Bajnokok 
Ligájában. Persze ehhez szerencse 
is kell, de a fi lozófi ám az, hogy 
minden egyes összecsapáson a győ-
zelem az elfogadható eredmény” – 
mondta a szerb szakember.

A női BL-mezőnyben címvédő 
olasz Novara együttese különben 
a C csoportba került, míg a férfi ak-
nál legutóbb győztes, ugyancsak 
olasz Cucine Lube Civitanova az A 
négyesbe sorsolták. Romániai férfi  
röplabdacsapat nem érdekelt a Baj-
nokok Ligája idei kiírásában.
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Egy lejért árulja Ionuț Negoiță az él-
vonalbeli bajnokságban érdekelt 

Dinamo futballklubjának 51 száza-
lékos részvénycsomagját. A vállal-
kozó ezt tegnapi sajtótájékoztatóján 
jelentette be, hozzátéve ugyanakkor, 
hogy bárki, aki átveszi az egyesületet, 
annak kötelező félmillió eurót a klu-
bot működtető kereskedelmi vállalat 
javára fordítani, hogy a rövid lejáratú 
adósságaikat törlesszék.

„Nem adom a klubot olyannak, 
akinek nincs legalább félmillió eu-
rója. Így döntöttem. A klub adóssága 
1,8 millió euró, de ennek az összeg-
nek csak egy része rövid lejáratú. Én 
mindig is őszinte volta, minden adat 
elérhető a pénzügyminisztérium 
honlapján is” – nyilatkozta. Emlé-
keztetett, hogy már két évvel ezelőtt 
eldöntötte, hogy kiszáll a labdarú-
gásból, de hiába tárgyalt görög, arab, 
kínai és román befektetőkkel, azok 
saját stadion hiányában rendre visz-
szaléptek. Elmondása szerint minden 
élvonalbeli futballklubnak vannak 
kisebb-nagyobb tartozásai, a Dina-
mo pénzügyi helyzete pedig jelenleg 
stabil. Ez ugyanakkor változat, mert ő 
már nem akar többet a klubra költeni 
– bár azt megígérte, hogy a játékosok 
bérelmaradását péntekig törleszti. „A 
Dinamo működőképes, az adósságai 

kisebbek, mint a Liga 1-es klubok 
többségének, de hogy mi történik, ha 
senki nem veszi át a klubot? Ez itt az 
igazság pillanata. (…) Vannak a Dina-
mónak tehetős legendái és szurkolói. 
Ha közülük egy ilyen helyzetben sen-
ki nem áll a klub mellé, az nagyon 
súlyos. Nem akarok csődöt jelenteni. 
Nem szeretnék ennyire sötéten látni. 
Én szerettem volna némi pénzt visz-
szakapni, de végül eljutottam ehhez 
a jelképes 1 lejes összeghez” – mond-
ta. A klubot hét évvel ezelőtt átvevő 
Negoiță a részvények mind a 92 szá-
zalékát hajlandó eladni, de annak az 
összege már egymillió euróra rúg.

Rámutatott viszont arra is, hogy ha 
a szurkolóik havonta 50 lejt a klub 

rendelkezésére bocsátanának, akkor 
más lenne a helyzet. „Ez az én klu-
bom vagy mi? Nem értem ezt a gon-
dolkodásmódot. A labdarúgás nem 
értem van. Már két éve nem is járok ki 
a stadionba, mert folyton szidnak. A 
futball az emberekért van, a szurkoló-
ké” – jegyezte meg.

A Dinamo különben az elmúlt sze-
zonban csak a rájátszás alsóházában 
volt érdekelt és az aktuális idényt is 
gyengén kezdték. Dusan Uhrin edző 
irányítása mellett viszont egyre jobb 
eredményeket értek el, és a történel-
mi mélypontot jelentő sereghajtó po-
zíciót elhagyva 20 ponttal már a nyol-
cadik helyen állnak. A tizennegyedik 
fordulót lezáróan az a Iași előzte meg 
épp hétfő este, amelyik 2-1-re legyőz-
te hazai pályán a Kolozsvári CFR-t. 
Utóbbi ennek ellenére élen maradt 
az összetettben, ahol 27 pontja van. 
A Dinamo legközelebb szerdán 19.30-
kor, a Suceava vendégeként lép pályá-
ra a Román Kupa nyolcaddöntőjében. 
Ma lesznek meg a Clinceni–Botoșani 
(14.30) és a Kolozsvári Sănătatea–Pet-
rolul (17) mérkőzések is, hogy aztán 
csütörtökön Buzău–Iași (14.30), Sepsi 
OSK–Astra (18.15) és Voluntari–Craio-
va (21) párosítás szerint játzanak. 
A tegnapi két találkozót lapzártánk 
után rendezték, a Kolozsvári CFR pe-
dig már korábban búcsúzott a kupa-
viadaltól.

Egy lejt kér Ionuț Negoiță a fél Dinamóért
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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, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

A LIGA 1 ÁLLÁSA
  1. CFR 1483332-13 27
  2. Viitorul 1474331-18 25
  3. Craiova 1473418-14 24
  4. Medgyes 1464423-20 22
  5. Astra 1464419-17 22
  6. Iași 1456317-15 21
  7. FCSB 1463520-19 21
  8. Dinamo 1462621-23 20
  9. Botoșani 1447322-20 19
10. Sepsi OSK 14210213-11 16
11. Chindia 1444617-20 16
12. Hermannstadt 1433811-26 12
13. Clinceni 1425716-26 11
14. Voluntari 141498-26 7




