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„Felszarvazták” az Acélbikákat
 a csíkszeredaiak
Sorozatban kilencedik győzelmét 
aratta a Csíkszeredai Sportklub jég-
korongcsapata az Erste Liga alapsza-
kaszában, amikor szombaton 1-0-s 
hátrányból fordítva 3-1-re felülmúlta 
hazai pályán a Dunaújvárosi Acél-
bikákat. A listavezető kék-fehérek 
lapzártánk után már megyei ranga-
dót játszott azzal a Gyergyói HK-val, 
aki hétvégén szintén legyőzte 4-0-ra 
az Acélbikákat. A Brassói Corona a 
Schiller-Vasas vendégeként 4-2-re, a 
Bukaresti Hokiklub pályáján pedig 
5-1-re nyert. A hétvége legsúlyosabb 
vereségét viszont épp a címvédő 
Ferencváros szenvedte el, amelyiket 
a Fehérvári Titánok együttese múlta 
felül 5-0-ra.
 
Világkupát nyert Ana-Maria
Popescu Brânză
Ana-Maria Popescu Brânză 
megnyerte hétvégén a vívók 
tallinni világkupáját, miután a női 
párbajtőrözők egyéni döntőjében 
15-13-ra legyőzte az orosz Violetta 
Kolobovát. A romániai válogatottal 
olimpiai aranyérmes sportoló ezút-
tal csapatban a tizenegyedik helyen 
zárta az észtországi viadalt.
 
Yamaha-sikerrel zárult 
az Ausztrál Nagydíj
A Yamaha spanyol pilótája, Ma-
verick Vinales nyerte hétvégén a 
gyorsasági motoros-világbajnokság 
Ausztrál Nagydíját a királykate-
góriában. Mögötte a világbajnoki 
címét már bebiztosító honfi társa, 
a Honda színeiben versenyző Marc 
Márquez a második lett, miközben 
az összetettben második olasz 
Andrea Dovizioso (Ducati) a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. 
Márquez a szezon során a tizenha-
todik alkalommal végzett dobogós 
helyen, amivel sporttörténetet írt. 
A Moto2-es géposztályban Marc 
Márquez testvére, Alex Márquez 
(KTM) lett a világbajnok, mert bár 
az összetettben második dél-afrikai 
Brad Binder (KTM) nyerte a futamot, 
a spanyol megelőzte a svájci Tho-
mas Lüthit (Kalex), és így a második 
hely is elegendő volt számára, hogy 
behozhatatlan előnyre tegyen szert 
az összetett élén. A Moto3-ban a 
világbajnoki címet már szintén 
bebiztosító olasz hondás, Lorenzo 
Dalla Porta nyert Ausztráliában.
 
Botlott a Ferencváros 
és a Fehérvár
A listavezető Mol Fehérvár és a 
Ferencváros labdarúgócsapatai, 
is döntetlennel zártak hétvégén a 
magyar élvonalbeli bajnokság 11. 
fordulójában. Előbbi a Zalaeger-
szeg vendégeként játszott 3-3-ra, 
utóbbi hazai pályán a Mezőkövesd-
del szemben ért el 1-1-et. A többi 
eredmény: Puskás Akadémia–Hon-
véd 1-2, Diósgyőr–Kisvárda 3-1, 
Kaposvár–Újpest 2-3, Debrecen–
Paks 3-1. Ezzel a hétvégi fordulóval 
lezárult az NB1-es pontvadászat 
első szakasza, amelynek végén 
a Fehérvár, a Mezőkövesd és a 
Ferencváros is egyaránt 23 pontnál 
tart az összetett élén. A címvédő 
fővárosiak viszont egyel kevesebb 
mérkőzést játszottak, a Debre-
cen ellen korábban elhalasztott 
összecsapásukat pedig csak április 
hetedikén pótolják.

Sorozatban harmadjára lett 
világbajnok Babos Tímea 
párosban, miután hétvégén 
Kristina Mladenovic oladalán 
megnyerte a női teniszezők 
szezonzáró Bajnokok Tornáját. 
Egyéniben Simona Halepnek 
nem sikerült továbbjutnia a 
csoportjából. A kínai viadalt 
Ashleigh Barty nyerte.
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C ímvédést ünnepelt páros-
ban a magyarországi Babos 
Tímea és a franciaországi 

Kristina Mladenovic, miután a női 
teniszezők szezonzáró Bajnokok 
Tornája döntőjében 6:1, 6:3-ra le-
győzték a Hszie Szu-vej, Barbora 
Strycova tajvani–cseh duót. Az 
idény legjobbjait felvonultató, vi-
lágbajnokságot jelentő kínai sereg-
szemlét veretlenül teljesítették, és 
világelsőként zárják az esztendőt.

Babos különben sorozatban 
harmadjára nyerte meg a párosok 
döntőjét – 2017-ben Andrea Hlava-
ckovával az oldalán emelte ma-
gasba a serleget –, így Lindsey Da-
venport huszonegy évvel ezelőtti 
sikere óta az első, aki triplázott. 
Ez a 26 éves soproni előtt koráb-
ban még Martina Hingisnek, Lie-
zel Hubernek, Lisa Raymondnak, 
Cara Blacknak, Natasa Zverevá-
nak, Billie Jean Kingnek és Betty 
Stövének sikerült, miközben Pam 
Shriver tízszer, Martina Navratilo-
va pedig tizenháromszor volt baj-
nok. „Még nem fogtuk fel Kikivel, 
hogy ilyen nagy bajnokok közé ke-
rültünk, megtiszteltetés itt állni. 
Köszönet mindenkinek a csapa-
tunkból a támogatásért” – idézte 
Babost a sportsajtó. A magyaror-
szági teniszező Mladenoviccsal az 
oldalán idén megnyerte a Roland 

SIMONA HALEP NEM JUTOTT TOVÁBB A SZEZONZÁRÓ BAJNOKOK TORNÁJA CSOPORTKÖRÉBŐL

Babosék megvédték vébécímüket

Címvédők. Mladenovic és Babos sorozatban másodjára nyerték meg a Bajnokok Tornáját

 »  Babos soro-
zatban harmad-
jára nyerte meg a 
párosok döntő-
jét – 2017-ben 
Andrea Hlavacko-
vával az oldalán 
emelte magasba 
a serleget –, így 
Lindsey Daven-
port huszonegy 
évvel ezelőtti si-
kere óta az első, 
aki triplázott.

Garrost is, és mivel tavaly az Austra-
lian Openen arattak együtt diadalt, 
kétszeres Grand Slam-győztes és 
kétszeres világbajnok duó lett belő-
lük. Érdekesség, hogy Babos 2012-
ben, Birminghamben még Hszie 
Szu-vej oldalán aratta pályafutása 
legelső tornagyőzelmét párosban.

Egyéniben tegnap a világelső 
ausztrál Ashleigh Barty játszott 
döntőt az ukrán Elina Svitolina 
ellen, és előbbi 6:4, 6:3 arányú 
végeredménnyel meg is nyerte a 
kínai seregszemlét, miközben Si-
mona Halep a Karolina Pliskovától 
elszenvedett veresége miatt nem 
jutott tovább a Lila csoportból. 
Rámutatott, hogy voltak sikeres 
és kevésbé sikeres pillanatok az 
idei szezonjában, a wimbledoni 
Grand Slam-győzelem az, amely a 
2019-es esztendejét bearanyozza. 

„Nem vagyok csalódott, inkább 
lelkes a folytatásra nézve. Voltak 
csúcspontok és hullámvölgyek eb-
ben az évben. Talán túl gyakran. 
Sokkal tartalmasabb munkát kell 
végezzek az edzéseken. Már hat 
éve a teniszmezőny élvonalában 
vagyok, és nem volt három hétnél 
hosszabb szünetem. Ezt mentáli-
san és fi zikailag is érzem” – érté-
kelt a román klasszis.

A férfi ak szezonzáró Bajnokok 
Tornáját november 10. és 17. között 
rendezik Londonban. A csoportbe-
osztást kedden sorsolják. A nyolc 
legjobb mezőnye egyéniben Matteo 
Berrettinivel lett teljes. Előtte Ra-
fael Nadal, Novak Djokovic, Roger 
Federer, Dominic Thiem, Daniil 
Medvedev, Stefanos Tsitsipas és a 
címvédő Alexander Zverev kvalifi -
káltak a világbajnokságra.
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A hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság tizenötödik fordulója után 

is változatlanul két pont maradt a kü-
lönbség az összetettben a listavezető 
Kolozsvári CFR és a második helyen 
álló Viitorul között, hiszen mindkét 
együttes 3-0-ra nyert hétvégén hazai pá-
lyán. A fellegváriak és a konstancaiak is 
újoncok ellen tartották otthon a három 
pontot: előbbi a Clinceni, utóbbi a Târ-
goviștéi Chindiát múlta felül. A szom-
baton játszott mérkőzések között egy 
1-1-es döntetlent is jegyeztek, mégpedig 
Medgyesen, ahonnan az a Hermann-
stadt rabolt, amely bár 13 ponttal a 12. 
helyen maradt a tabellán, de két pontra 
eltávolodott a tizenharmadik Cliceni-től 
és egy győzelemre megközelítette a köz-
vetlenül előtte álló Chindiát.

A szebeniek előtte a Román Kupa 
nyolcaddöntőjéből is továbbjutottak 
Eugen Neagoe edző irányítása mellett, 
miközben a Medgyes, a CFR, majd a 

Botoșani már kiestek. A Liga 1 mező-
nyéből a Giurgiui Astra sem maradt 
versenyben a kupasorozatban, hiszen 
csütörtök késő délután a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK pályáján maradt alul 
4-2-re – a Kovászna megyei alakulat ta-
valy is bejutott a legjobb négy közé. A 
háromszékiek lapzártánk után már az 
FCSB vendégei voltak a bajnokság 15. 
fordulójában, ahol ma Astra–Iași (18 
óra) és Craiova–Dinamo (20.30 óra) ösz-
szecsapások lesznek.

A Craiova szintén továbblépett a 
Román Kupában – csütörtök este 4-1-
re nyert a Voluntari vendégeként – és 
a Hermannstadt, a FCSB, a Clinceni, a 
Dinamo, a Iași és a Sepsi OSK mellett a 
hetedik Liga 1-es csapat lett a kupa ne-
gyeddöntőjében. Az alsóbb osztályban 
szereplő alakulatok közül csak a Liga 
2-es Ploiești-i Petrolul jutott a legjobb 
nyolc közé. A Prahova megyei együttes 
a bajnokság hétvégi 15. fordulójában is 
nyert – 1-0-ra verete otthon a Temesvá-
ri ASU Polit –, ezért 24 pontjával már 

hatodik az összetettben. Az élen válto-
zatlanul a Mioveni áll, amely a Târgu 
Jiu-i Pandurii elleni 1-0-s sikerével 30 
pontra növelte összetettjét, ugyanak-
kor néggyel több lejátszott meccse van, 
mint a második helyen álló UTA-nak, 
amelyik tegnap 2-0-ra nyert otthon a 
Viitorul Pandurii ellen, és 26 pontnál 
tart a tabellán. A hétvége meglepeté-
sét a Rapid veresége okozta: a Daniel 
Pancu edzette fővárosiak 3-2-re kikap-
tak a sereghajtó Snagov vendégeként, 
ezért 21 ponttal az ötödik helyen áll-
nak. Nyert ugyanakkor 1-0-ra az FK 
Csíkszereda a korábban listavezető, de 
Lincar Erik távozása óta hanyatló Tur-
ris Oltul ellen, ezért 16 pontjával beérte 
a fordulóban szabadnapos Kolozsvári 
Universitateát. Utóbbi legközelebb a 
Rapid vendége lesz, az UTA az Argeș 
FC-hez utazik, míg például az FK-ra a 
Temesvári ASU Poli vár, a Bukaresti 
Daco-Getica korábbi visszalépése mi-
att pedig a Mioveni lesz szabadnapos 
a 16. fordulóban.

Fej fej mellett halad a CFR és a Viitorul a Liga 1-ben

 » A fellegvári-
ak és a konstan-
caiak is újoncok 
ellen tartották 
otthon a három 
pontot: előbbi a 
Clinceni, utóbbi a 
Târgoviștéi Chin-
diát múlta felül.




