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 » RÖVIDEN

A világelső Barty vár Halepre,
ha utóbbi is továbbjut
Ashleigh Barty és Belinda Bencic 
jutottak elődöntőbe a női tenisze-
zők szezonzáró Bajnokok Tornája 
Vörös csoportjából. A világelső 
Barty csütörtökön Petra Kvitovát 
győzte le 6:4, 6:2-re, Bencic pedig 
gyakorlatilag játék nélkül végzett a 
négyes második helyén, mivel Kiki 
Bertens egészségügyi problémák 
miatt feladta ellene a küzdelmet. 
Érdekesség, hogy Bertens tartalé-
kos volt az idény nyolc legjobbját 
felvonultató kínai tornán, a győze-
lemmel kezdett, de sérülés miatt 
visszalépett Naomi Oszaka helyére 
„ugrott be”. Az már eldőlt, hogy 
Bencic a Lila csoportot megnyerő 
Elina Svitolinával találkozik a leg-
jobb négy között, miközben Barty a 
négyes második helyezettjével. Ez 
akár Simona Halep is lehet, ameny-
nyiben pénteken legyőzi Karolina 
Pliskovát. A román klasszis négye-
séből Bianca Andreescu lépett visz-
sza, ezért az utolsó körben helyette 
Sofi a Kenin adogat majd Svitolina 
ellen – immár tét nélküli meccsen. 
A női teniszezők világbajnokságát 
jelentő Bajnokok Tornájának páros 
versenyében a címvédő Babos 
Tímea és Kristina Mladenovic duó 
is bebiztosították továbbjutásukat 
az elődöntőbe.
 
Önerőből támogatja
a teniszszövetséget Ion Țiriac
Ion Țiriac 250 ezer eurós támoga-
tást nyújtott a sportminisztériumi 
támogatást nélkülöző Román Te-
niszszövetségnek, hogy az ki tudja 
fi zetni az alkalmazottait, és biztosí-
tani tudják az utazásokat és a fi atal 
sportolók támogatását. Az egykori 
sportoló, milliárdos üzletember 
megnyerte a szervezet elnöki tiszt-
ségért kiírt választást, de Marius 
Vecerdea nem tartja szabályosnak 
a közgyűlést, és ezért megtámadta 
annak eredményét.
 
Öt székely hokissal készül
a magyar válogatott
Adorján Attila, Fejes Nándor, Reisz 
Áron, Sárpátki Tamás és Szabó 
Krisztián személyében öt székely-
földi születésű játékos is helyet 
kapott Magyarország jégkorong-vá-
logatottjában, amely jövő héten 
Gdanskban szerepel nemzetközi 
tornán. Jarmo Tolvanen szövetségi 
kapitány most először küldött meg-
hívót Adorjánnak, de mellette Tóth 
Gergely, Ritó László, Tóth Richárd 
és Majoross Barnabás is újoncnak 
számítanak a piros-fehér-zöldek 
keretében. 

 » V. NY. R.

Bővített keretet hirdetett Tomas 
Ryde, Románia női kézilabda-vá-

logatottjának szövetségi kapitánya 
a november 30-án kezdődő és de-
cember 15-ig tartó világbajnokságra. 
A Japánban rendezendő seregszem-
lére korábbi bejelentéséhez hűen 
meghívta Cristina Neagut is, bár a vi-
lágklasszis balátlövő tavalyi sérülése 
óta még nem lépett pályára. A svéd 
szakember korábban kevesebb mint 
húsz százalékot jósolt annak, hogy a 

 » KRÓNIKA

Semmilyen meglepetést nem okoz-
tak a Román Kupa nyolcaddöntői 

szerda kora este, amikor is rendre a 
papírforma szerint erősebb és ma-
gasabb osztályban érdekelt labdarú-
gócsapatok jutottak tovább. Ennek 
megfelelően a Petrolul Liga 2-es csa-
pata 7-0-ra nyert a harmadik ligás 
Kolozsvári Sănătatea vendégeként, a 
Dinamo pedig 4-0-ra győzte le a Suce-
avai Forestát idegenben. Tegnapi lap-
zártánkkor az élvonalbeli Iași gárdája 
is magabiztos 3-0-s győzelmet jegy-

csapat legjobbja megfelelő állapotba 
kerül a vébére, klubedzője, Adrian 
Vasile szerint viszont felépülése már 
a végéhez közelít, és már csak napok 
kérdése, hogy ismét tétmeccset játsz-
szon a Bukaresti CSM színeiben. Ami 
a keret többi tagját illeti, nem jelent 
meglepetést, hogy kapusposzton De-
nisa Dedu (Bukaresti CSM) és Yuliya 
Dumanska (Râmnicu Vâlcea) nem 
hiányzik a névsorból, mint ahogyan 
a mezőnyjátékosok között Eliza Bu-
ceschi, Cristina Laslo (mindketten 
Brassói Corona), Aneta Udriștoiu 

(Brăila), Mădălina Zamfi rescu (Rm. 
Vâlcea), Gabriela Perianu, Crina Pin-
tea (Bukaresti CSM) és Patricia Vizitiu 
(Craiova) is kulcsembernek számíta-
nak. A válogatott szövetségi kapitá-
nya, viszont korábban már azt is je-
lezte, hogy lesznek kevésbé tapasztalt 
játékosok is a keretében, így például 
a 28 fős bővített listára felkerült egye-
bek mellett a Besztercét erősítő, 19 
éves Andra Moroianu is.

A válogatott összes tagja a hazai 
bajnokságban szerepel, de immár 
többeknek van tapasztalata a maga-

sabb színvonalú kézilabdázás terén, 
hiszen Romániának ezúttal két csapa-
ta is van a Bajnokok Ligája főtábláján 
és a Bukaresti CSM színeiben pedig 
több külföldi klasszis is játszik. A vá-
logatott november 24-én egy japán 
élvonalbeli csapattal játszik majd fel-
készülési mérkőzését, majd két nap-
pal később Hollandia legjobbjaival 
gyakorol. A világbajnokságon annak 
a C csoportnak lesz a tagja, ahol Spa-
nyolország, Szenegál, Kazahsztán és 
Montenegró mellett Magyarország is 
szerepel.

zett a Buzău-i Metalul otthonában. 
Korábban a Hermannstadt, az FCSB 
és a Clinceni váltottak jegyet a torna 
következő szakaszára, de a negyed-
döntő mezőnye csak lapzártánk után 
lett teljes.

Péntektől már ismét bajnoki fordu-
lót rendeznek. A Liga 1-ben Viito rul–
Târgoviște (péntek, 20.30), Medgyes–
Hermannstadt (szombat, 18), Kolozs-
 vári CFR–Clinceni (szombat, 20.30), 
Voluntari–Botoșani (vasárnap, 16.30), 
FCSB–Sepsi OSK (vasárnap, 21), Ast-
ra–Iași (hétfő, 18) és Craiova–Dinamo 
(hétfő, 20.30) párosítás szerint játsza-

nak a 15. fordulóban. Utóbbi össze-
csapás slágermeccse lesz az etapnak, 
de mivel a craiovaiak arénájában 
a gyepszőnyeget cserélik, Drobeta- 
Turnu Severinen fogadják a fővárosi 
együttest.

A Liga 2-ben a pénteken 18 órától 
lesz a 15. forduló FK Csíkszereda–Tur-
ris-Oltul összecsapása, majd másnap 
többek között Petrolul–Temesvári ASU 
Poli (11.30) találkozó lesz. A Rapid va-
sárnap 11.30-kor kezd a Snagov ven-
dégeként, hogy utána UTA–Târgu Jiu-i 
Viitorul Pandurii mérkőzés legyen 14 
órától Aradon.

Legjobbjával készül Románia a kézilabda-világbajnokságra

Meglepetésszegény Román Kupa

 » A Japánban 
rendezendő 
seregszemlére 
korábbi bejelen-
téséhez hűen 
meghívta Cristi-
na Neagut is, bár 
a világklasszis 
balátlövő tava-
lyi sérülése óta 
még nem lépett 
pályára.

 » A papírforma 
szerint erősebb 
és magasabb 
osztályban 
érdekelt labda-
rúgócsapatok 
jutottak tovább.

Korábbi együttesével szemben 
vezényelte győzelemre Dorin 
Costrăș edző a Nagyváradi 
VSK férfi  vízilabdacsapatát az 
Eurokupa negyeddöntőjében. 
A továbbjutásért folytatott 
harcban háromgólos előnyben 
utazhatnak a Mataro spanyol-
országi otthonába.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

H áromgólos előnyből várja az 
Eurokupa negyeddöntőjének 
spanyolországi visszavágóját 

a Nagyváradi VSK férfi  vízilabda-
csapata, miután hazai találkozóján 
12-9-re legyőzte a Mataro gárdá-
ját. A Bajnokok Ligája-selejtezők 
playoffj  ában kiesett román ezüstér-
mes nem kezdte a leghatékonyab-
ban ezt a szerda esti összecsapást, 
vendégei az első és a második ne-
gyedben is vezettek. A térfélcserét 
követően viszont „megrázta” magát 
a Körös-parti együttes, és egymás 
után négy gólt szervezve 8-5 arány-
ban a javára fordította az állást, a 
hátralévő időben pedig már nem 
hagyta felzárkózni ellenfelét. Yu-
suke Inaba négy, Vlad Georgescu 
három, Vlad Dragomirescu két, Ni-
chita Iliise, Silvian Colodrovschi és 
Ramiro Georgescu pedig egy-egy 
találattal járultak hozzá a siker-
hez. A Mataro legjobbja az öt gólig 
jutó Yanez Dominguez volt. A visz-
szavágó november 9-én lesz, Dorin 
Costrăș edző pedig optimista az esé-
lyeiket illetően. „A szünet után már 

A NAGYVÁRADI VSK HÁROMGÓLOS ELŐNYBE KERÜLT A VÍZILABDA-EUROKUPA NEGYEDDÖNTŐJÉBEN

Főesélyessé váltak a Körös-partiak

Belelendültek. A váradiak a harmadik negyedben zsinórban négy góllal szórták meg a Matarót

 » „Hittünk eb-
ben a győzelem-
ben, és nagyon 
komolyan fel 
is készültünk 
annak érdeké-
ben, hogy ez 
megvalósuljon” 
– nyilatkozta 
a lefújás után 
Dorin Costrăș.

azt játszottuk, amit kellett. Hittünk 
ebben a győzelemben, és nagyon 
komolyan fel is készültünk annak 
érdekében, hogy ez megvalósuljon” 
– nyilatkozta a lefújás után. Érdekes-
ség, hogy a váradiak szakvezetője ko-
rábban épp a Mataro csapatát edzet-
te, ezért a visszavágó helyszíne szinte 
hazai medencét jelent majd számára.

A férfi  vízilabdázók második szá-
mú klubtornáján két magyarorszá-
gi együttes is érdekelt, de a negyed-
döntők első összecsapását közülük 
csak az Eger tudta megnyerni – 12-
8-ra a vendég Strasbourg ellen –, a 
Miskolc továbbjutási esélyei jelen-
tősen lecsökkentek a Brescia ott-
honában elszenvedett 17-10 arányú 
vereség után. A negyedik találkozó 
9-9-es döntetlenre végződött Olasz-

országban az Ortiga és a Vouliag-
meni között.

A Nagyváradi VSK, mint ismere-
tes, 2017-ben Eurokupa-döntőig ju-
tott, de a fi náléban kikapott attól a 
Ferencvárostól, amelyik jelenleg a 
Bajnokok Ligájában érdekelt. A leg-
rangosabb európai klubtorna B cso-
portjában szerdán már a harmadik 
forduló összecsapását nyerte meg 
– 17-11-re a Terrassával szemben –, 
így a nyolcasban a Budapesti OSC-
vel egyetemben hibátlan mérleggel, 
9 ponttal áll az élen a Pro Recco (7 
pont), a Zágrábi Mladost (4), a Mar-
seille (3), a Terrassa (3), a Hannover 
(0) és a Tbiliszi Dinamo (0) előtt. Az 
A csoportban a Szolnok 6 pontnál 
tart a Jug (9 pont) és az Olympiakosz 
Piraeus (9) mögött.
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