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 » RÖVIDEN

Jótékonyság az aradiakért 
és az UTA-ért
Ingyen rakja le az aradi Neumann 
Ferenc-stadion gyepszőnyegét 
a kivitelező, miután a helyi ön-
kormányzat nem fi zette ki neki a 
szerződésben szereplő pénzössze-
get az előtte elvégzett munkáért. 
„Az aradi lakosok és a labdarúgás 
iránti tiszteletből elkezdtük le-
rakni a gyepszőnyeget az UTA pá-
lyáján. Nem fogjuk tudni lezárni 
a beruházást a kedvezményezett 
aradi polgármesteri hivatal rész-
vétele nélkül. Ingyen biztosítjuk, 
hogy a gyepszőnyeg egy centimé-
teres helyett három legyen, hogy 
ne jöjjön fel a mérkőzések idején. 
Várunk minden önkéntest, hogy 
segítsen, lássa, hogyan műkö-
dik” – közölte közösségi oldalán 
a vállalat. Az aradi futballstadion 
újjáépítése többszöri halasztás 
után hamarosan befejeződhet, 
de hivatalos átadását csak jövőre 
tervezik.
 
Simona Halep kikapott
Elina Svitolinától
Simona Halep 7:5, 6:3-ra kikapott 
tegnap Elina Svitolinától a női 
teniszezők szezonzáró Bajnokok 
Tornáján. A mérkőzést a Lila 
csoport második fordulójában 
rendezték. A román klasszis 
pénteken Karolina Pliskova ellen 
adogat az elődöntős szereplésért. 
A négyes másik összecsapásán 
Pliskova tegnap az első játszmá-
ban 6:3-ra legyőzte a kanadai 
színekben szerepelő Bianca 
Andreescut, több szettre pedig 
nem is volt lehetőség ellene, mert 
az idei US Open-győztes térdsérü-
lése miatt feladta a mérkőzést. Ma 
a Vörös csoport utolsó fordulóját 
rendezik Ashleigh Barty–Petra 
Kvitova és Kiki Bertens–Belinda 
Bencic párosítás szerint.
 
Megbüntette Bulgáriát 
az európai futballszövetség
Nézők nélkül kell megrendeznie 
Bulgáriának a férfi  labdarú-
gó-válogatottja soron következő 
két hazai mérkőzését, amiért 
szurkolói rasszista skandálások-
kal okoztak botrányt a legutóbbi, 
Anglia elleni Európa-bajnoki 
selejtezőmérkőzésükön. Ezt azt 
jelenti, hogy a csehek elleni 
novemberi találkozójukat, majd 
az első hazai Nemzetek Ligá-
ja-összecsapásukat is zárt kapuk 
mögött játsszák majd. A sportág 
európai szövetsége (UEFA) emel-
lett 75 ezer euróra is megbírsá-
golta a bolgár futballszövetséget. 
Anglia, mint ismeretes, 6-0-ra 
legyőzte idegenben Bulgáriát, de 
a találkozót kétszer is félbesza-
kították a lelátókon ülők meg-
nyilvánulása miatt. Az ország 
miniszterelnökének felszólításá-
ra a helyi futballszervezet elnöke 
lemondott. Bulgária a 2020-as Eb 
A selejtezőcsoportjának sereg-
hajtója. Hét forduló során mind-
össze három pontot gyűjtött.

 » KRÓNIKA

Már csak pár napot kell várni, és 
Cristina Neagu újra pályára lép-

het. Ezt a Bukaresti CSM női kézilab-
dacsapatának vezetőedzője, Adrian 
Vasile mondta tegnap a tavaly meg-
sérült világklasszis balátlövőről, aki 
az egy évvel ezelőtt rendezett Euró-
pa-bajnokságon elszenvedett kereszt-
szalag-szakadása miatt műtéti beavat-
kozásra kényszerült, és azóta nem 
tudott játszani. „Már elkezdett a csa-
pattal együtt edzeni, a térde pedig jól 
reagált a terhelésre. Ha minden terv 
szerint halad, akkor már a Lublin el-
leni Bajnokok Ligája-mérkőzésen pá-

 » V. NY. R.

A Román Labdarúgó-szövetség
(FRF)  vezetőtanácsának jóváha-

gyásával hivatalosan is módosult a 
hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság licencfeltétele, a változtatások ér-
telmében pedig a kluboknak ezentúl 
legkevesebb hatvan pontra minősített 
utánpótlás-akadémiát kell működtet-
niük, továbbá U16-os férfi  és U15-ös 
női labdarúgócsapatot kell nevezniük 
a korosztályos pontvadászatba ahhoz, 
hogy szerepelhessenek a 2020–2021-es 
szezon Liga 1-es küzdelmeiben. A női 

lyára léphet, ha nem, akkor a Brassói 
Corona vagy az Esbjerg ellen. Min-
denesetre jó úton halad” – mondta a 
szakember. Pár nappal korábban még 
Románia női válogatottjának svéd 
szövetségi kapitánya, Tomas Ryde 
nyilatkozott Neagu egészségügyi ál-
lapotáról, ő azonban aggasztó híreket 
közölt, amely a csapat legjobbjának 
világbajnoki részvételét is kérdésessé 
tette. A decemberi seregszemle előtt 
a klubcsapatok legrangosabb euró-
pai klubtornáján hétvégén rendezik 
a negyedik fordulót. A B kvartettben 
érdekelt Bukaresti CSM annak a Perla 
Lublinnak lesz vasárnap a vendége, 
amelyiket hazai környezeten 35-19-

re legyőzött. A fővárosiak különben 
5 ponttal élen állnak a négyesben, 
mögöttük 4 ponttal a Team Esbjerg a 
második, a Rosztov-Don 3 ponttal a 
harmadik, a Lublin pedig nulla pont-
tal sereghajtó. A hazai élvonalbeli 
bajnokságban, a Virágok Ligájában 
már nem ilyen előkelő a CSM pozíció-
ja: hét lejátszott mérkőzéséből kettőt 
elveszített, ezért 15 pontnál tartott. Az 
előtte álló csapatok ugyan már nyolc 
összecsapást játszottak, de a címvédő 
Râmnicu Vâlceának hibátlan a mérle-
ge, és a Brassói Corona is csak egyszer 
kapott ki eddig. A Brassó–Bukaresti 
CSM találkozót jövő szerdán, 18.30-
kor rendezik.

csapok létrehozásának kötelezővé té-
telét, mint ismeretes, már nyáron be-
jelentették, és akkor meg is osztotta a 
hazai futballtársadalmat. A szemlélet-
mód azóta sem változott, legnagyobb 
ellenzője, az FCSB-tulajdonos George 
Becali korábban közölte is, hogy jogi 
útra tereli a döntést, ugyanakkor, ha 
pert vesztene, akkor inkább egy kész 
női együttest akar majd átvenni, mint-
sem saját fejlesztéssel foglalkozzon. 
Az FRF kedd délutáni bejelentései kö-
zül viszont az újdonságot az jelenti a 
hazai labdarúgásra nézve, hogy az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) 

érkező, ún. szolidaritási pénzalapot 
ezentúl nem a Hivatásos Labdarúgó-
liga (LPF), hanem az FRF osztja majd 
szét, amely Răzvan Burleanu elmon-
dása alapján nemcsak az élvonalbeli 
kluboknak szánja, hanem az alsóbb 
osztályokban szereplő csapatoknak is, 
hogy azt az utánpótlásképzésre fordít-
sák. „Sokkal szigorúbban fogjuk majd 
ellenőrizni ezeket a kifi zetéseket, hogy 
bizonyos legyen, hogy a gyermekek és 
a juniorok nevelését szolgáló fejlesz-
téseket szolgálja. Az idei szezonban 
nagyjából 800 ezer euróval számo-
lunk” – nyilatkozta a sportvezető.

Cristina Neagu visszatérhet a pályára

Az alsó ligáknak is juthat a szolidaritási alapból

 » „Ha minden 
terv szerint halad, 
akkor már a 
Lublin elleni Baj-
nokok Ligája-mér-
kőzésen pályára 
léphet, ha nem, 
akkor a Brassói 
Corona vagy az 
Esbjerg ellen” – 
mondta a Buka-
resti CSM-t edző 
Adrian Vasile.

 » „Az idei 
szezonban nagy-
jából 800 ezer 
euróval számo-
lunk” – nyilat-
kozta Răzvan 
Burleanu.
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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.

Hamarosan véget érhet a 
Hermannstadt élvonalbeli 
labdarúgócsapatának „szám-
űzetése”, a klubvezető Iuliu 
Mureșan szerint november 
végén, a Kolozsvári CFR elleni 
bajnoki összecsapásuk alkal-
mával avathatják fel a felújítás 
alatt álló szebeni stadiont. 
A Hermannstadt kedd este 
továbbjutott a Román Kupa 
nyolcaddöntőjéből.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A tavaly óta felújítás alatt álló, 
többszöri halasztás után 
még mindig befejezetlen 

szebeni futballstadion kivilágítá-
sán és a gyepszőnyeg leterítésén 
dolgoznak a héten, a tervek szerint 
pedig hétvégén már tesztelhetik is 
az új rendszert. Ezt Iuliu Mureșan, 
a „hazatérésre” váró Hermanns-
tadt élvonalbeli labdarúgóklubjá-
nak elnöke nyilatkozta, hozzátéve, 
hogy a terveik szerint a Kolozsvári 
CFR elleni Liga 1-es mérkőzésüket 
már valóban hazai környezetben 
játszhatják. „Nem voltunk telje-
sen biztosak abban, hogy betart-
ják az ütemtervet, ezért bár már a 
Viitorul ellen is itthon játszottunk 
volna, végül nem kértük a stadion 
hitelesítését. Nem is lettünk volna 
készen időben, de az már biztos, 

A CFR ELLENI MÉRKŐZÉSÉN TERVEZ STADIONAVATÓT A HERMANNSTADT ÉLVONALBELI LABDARÚGÓCSAPATA

Hazatérhetnek a szebeniek

Kiküldetésben. A szurkolók is várják a Hermannstadt hazatérését

 » „Az már 
biztos, hogy a 
CFR ellen hazai 
pályán játszunk” 
– mondta 
Iuliu Mureșan, 
a Hermannstadt 
klubvezetője.

hogy a CFR ellen hazai pályán ját-
szunk” – mondta. A Hermannstadt, 
mint ismeretes, rendre Marosvásár-
helyen fogadta vendégeit, és ott ren-
dezi majd a 16. fordulóban esedékes 
Viitorul elleni találkozóját is. Most 
hétvégén a Medgyesi Gaz Metannál 
vendégeskedik, a válogatott Euró-
pa-bajnoki selejtezőmérkőzéseit kö-
vetően pedig a Craiovai Universita-
teával játszik idegenben. A címvédő 
kolozsváriak elleni összecsapása 
november utolsó hétvégéjén, a 18. 
fordulóban lesz. A Hermannstadt kü-
lönben rosszul áll a Liga 1 összetett-

jében: 14 forduló alatt mindössze 12 
pontot gyűjtött, amivel a 12. a tizen-
négy csapatos mezőnyben. A Román 
Kupa nyolcaddöntőjéből viszont 
kedd este továbbjutott, miután 2-0-
ra legyőzte idegenben a másodosz-
tályos Mioveni gárdáját. Szintén 
kedden lépett tovább az FCSB is, a 
Kolozsvári Universitatea otthonában 
aratott 1-0-s sikerével, míg tegnap a 
Clinceni meglepetésre 2-0-ra nyert 
otthon a Botoșani ellen. Ma Buzău–
Iași (14.30), Sepsi OSK–Astra (18.15) 
és Voluntari–Craiova (21) összecsa-
pások lesznek.
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