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 » RÖVIDEN

Pont nélkül maradt
a Sepsi OSK az FCSB ellen
A Sepsi OSK labdarúgócsapata 2-1-
re kikapott vasárnap este az FCSB 
vendégeként az élvonalbeli bajnok-
ság 15. fordulójában, és emiatt 16 
ponttal maradt a Kolozsvári CFR 
által vezetett összetettben. A ve-
reség ellenére a sepsiszentgyörgyi 
klub tulajdonosa, Diószegi László 
tegnap Facebook-oldalán hangsú-
lyozta, hogy büszke az együttesre, 
szerinte a pályán mutatott játékuk 
ismét visszacsábítja majd szurkoló-
ikat a stadionba. „A Voluntari utáni 
beszélgetés és büntetés meghozta 
gyümölcsét, és egy teljesen más fel-
fogásban játszó csapatot láthattok 
most” – vélekedett, arra kérve a 
drukkereket, hogy töltsék meg 
vasárnap a stadiont a Medgyes 
elleni összecsapáskor. A Liga 1 15. 
fordulójában egyébként a Voluntari 
vendégeként nyert 2-1-re az a Bo-
toșani, amelyik 22 pontnál tart az 
alapszakaszban. A tegnapi mérkő-
zéseket lapzártánk után rendezték.
 
Hatszoros világbajnok lett
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton megvédte világ-
bajnoki címét a Forma–1-es autós 
gyorsasági világbajnokság idei sze-
zonjában, miután a vasárnap esti 
Amerikai Nagydíjon csapattársa, 
Valtteri Bottas mögött a második 
helyen ért célba. A Mercedes brit 
pilótája pályafutása hatodik vébé-
címét ünnepelte, és megközelítette 
a hét világbajnoki címével rekorder 
Michael Schumachert az örök-
ranglistán. A tengerentúli futam 
dobogója Max Verstappennel (Red 
Bull) lett teljes, aki az összetettben 
Hamilton (381 pont), Bottas és 
Charles Leclerc (Ferrari, 249 pont) 
235 ponttal a negyedik. Sebastian 
Vettel (Ferrari) 230 ponttal maradt, 
mert autója műszaki meghibá-
sodása miatt feladni kényszerült 
a versenyt. A következő futam 
november 17-én Brazíliában lesz.

KÜLÖNFÉLE

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.

Közel tizenegy hónap szünet 
után ismét pályára lépett 
Cristina Neagu. A sérülésből 
felépült balátlövő a Bukaresti 
CSM kézilabdacsapatának 
lengyelországi BL-mérkőzésén 
szerepelt újra, győzelmükkel 
pedig bebiztosították továbbju-
tásukat a csoportból.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

C ristina Neaguval a pályán 
28-19-re nyert vasárnap 
kora este a Bukaresti CSM 

A BUKARESTI CSM VÁLOGATOTT BALÁTLÖVŐJE KÖZEL TIZENEGY HÓNAP SZÜNET UTÁN JÁTSZOTT ISMÉT TÉTMÉRKŐZÉST

Visszakapta Cristina Neagut a kézilabdavilág

 » „A most 
lejátszott percek 
sokat jelentenek 
nekem, remélem 
minden rendben 
lesz a térdemmel, 
és a következő 
mérkőzéseken is 
pályára léphe-
tek” – nyilatkozta 
Cristina Neagu.

női kézilabdacsapata a lengyelor-
szági Perla Lublin vendégeként a 
Bajnokok Ligája csoportkörének 
negyedik fordulójában, és ezáltal 
matematikailag is bebiztosította to-
vábbjutását a B négyesből. Az ered-
mény és a fővárosiak kvalifi kációja 
megfelel a papírformának, ugyan-
akkor a világklasszis román balát-
lövő szerepelése miatt mégis em-
lékezetes marad a találkozó. Közel 
tizenegy hónap telt ugyanis el azó-
ta, hogy Neagu a tavaly decemberi 
Európa-bajnokságon, a magyaror-
szágiak elleni összecsapáson ke-
resztínszalag-szakadást szenvedett. 
Térdét műteni kellett, azóta pedig 

nem játszhatott. „Ez egy különleges 
nap számomra. Nagyon nehéz idő-
szakon vagyok túl, sokat bajlódtam 
a térdemmel, mert nem úgy alakult 
a felépülésem, ahogy szerettem vol-
na. A most lejátszott percek sokat 
jelentenek nekem, remélem min-
den rendben lesz a térdemmel, és a 
következő mérkőzéseken is pályára 
léphetek” – nyilatkozta. A lengye-
lek elleni összecsapáson 24 percet 
töltött a pályán, ahol gólpasszt, hét-
méterest és szépségdíjas akciógólt 
is jegyzett. A Bukaresti CSM amúgy 
az egyedüli veretlen csapat a B cso-
portban. Négy forduló után 7 pont-
tal áll az élen. Mögötte Rosztov-Don 

(5 pont), Team Esbjerg (4) és Lublin 
(0) a sorrend.

Vasárnap este nyert 26-17-re a Metz 
is hazai pályán a Vipers Kristiansand 
ellen, ezért szintén biztossá vált a to-
vábbjutása. Hét ponttal áll az élen 
a Ferencváros (7 pont), a Vipers (3) 
és a Podravka Vegeta (2) előtt. A C 
négyesben, mint ismeretes, Brest 
(8 pont), Buducnost (6), Râmnicu 
Vâlcea (2) és Bietigheim (0) a sor-
rend, a D kvartett mezőnyében pedig 
a már biztos csoportgyőztes Győri 
ETO (8 pont) a Savehof (3), a Banik 
Most (3) és a Krim Mercator (2) együt-
teseit tudja maga mögött. A csoport-
körből két forduló maradt hátra.
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 » V. NY. R.

„Mestermunkát tettünk le az asz-
talra” – értékelt elégedetten a 

Gyergyói HK férfi  jégkorongcsapatát 
edző Malcolm Cameron, miután vasár-
nap kora este hosszabbítás után 5-4-re 
legyőzték idegenben a Csíkszeredai 
Sportklubot. A vendég piros-fehérek 
mestere ugyan a második harmadban 
mutatott teljesítményükkel elégedet-
len volt, de meglátása szerint a kapu-
suk játékban tartotta őket, és hittek a 
győzelemben. „Nagyszerű játékosok 
alkotják a csapatot, akiknek nem kel-
lett külön elmagyarázni, hogy azt, amit 
a második harmadban nyújtottunk, 
nem szabad még egyszer megmutatni. 
Örülök, és büszke vagyok a csapat-
ra” – mondta. A második harmadban 
vette ugyanis át a vezetést a nagy ira-
mot diktáló Sportklub, de mint azt a 
házigazda kék-fehéreket edző Jason 
Morgan mondta: hiába vezettek két 
alkalommal is, mindkétszer engedték 
az ellenfelet visszajönni. „Előbb em-
berelőnyben, majd egy bulit követően 
kaptunk gólt. Több rossz döntést hoz-
tunk ekkor. A hosszabbításban bármi 
megtörténhet. Megszakadt a győzelmi 
sorozatunk, remélem, egy újat nyitunk 
meg” – nyilatkozta. A hargitai derbin 
elszenvedett vereségük előtt kilenc 
meccsen maradt veretlen a Sportklub 

 » KRÓNIKA

Bővített keretet hirdetett tegnap Kim 
Rasmussen, Magyarország női 

kézilabda-válogatottjának szövetségi 
ka pitánya a november végén kezdő-
dő világbajnokságra. A 28 fős listán a 
vártaknak megfelelően szerepelnek a 
Bajnokok Ligája-főtáblás együttesek, 
a Ferencváros és a Győri ETO kapusai, 
Bíró Blanka és Kiss Éva, de a tavalyi 
Európa-bajnokságon szerepeltek kö-
zül Schatzl Nadine, Kovacsics Anikó, 
Lukács Viktória és Kovács Anna is 
ismét kaptak meghívást. A korábban 
műtéten átesett Planéta Szimonettára 
most nem számíthat a szakember, a fel-
nőtt válogatottban már alapembernek 
számító junior világbajnok Háfra No-
émire viszont igen, továbbá az ugyan-

az Erste Liga alapszakaszában, ahol 
magabiztosan vezet az összetettben. 
„Végtelenül elégedetlen vagyok az 
eredménnyel. A vendégcsapat alapos 
változásokon ment át az elmúlt idő-
szakban, és motiváló is lehetett, hogy 
a listavezetőt kell legyőzniük. Hozzá 
kell szokjunk, hogy mindenki ezzel a 
szándékkal fog ellenünk jégre lépni” 
– ecsetelte Morgan. Ez a vasárnap esti 
összecsapás különben nemcsak az Er-
ste Ligában, hanem a hazai élvonalbe-
li bajnokságban is számít. Ott a Sport-
klub és a címvédő Brassói Corona is 
18 pontot gyűjtött az eddig lejátszott 
nyolc mérkőzésén, miközben a Galac 

ugyanennyi találkozó során 22 pontot 
szerzett, és élen áll a héttagú mezőny-
ben. A Gyergyói HK tíz meccsen 20 
pontot gyűjtött. A Sportklub legköze-
lebb pénteken és szombaton a Sportul-
lal találkozik, míg a Brassó szombaton 
a Sapientia U23 gárdáját fogadja. Az 
Erste Liga alapszakaszában jövő ked-
dig szünet lesz. Addig a Sportklub (19 
mérkőzés/49 pont) vezet a Ferencvá-
ros (17/38), a Brassó (11/36), a Debre-
cen (17/35), a Dunaújvárosi Acélbikák 
(16/31), a Gyergyói HK (18/22), a Fehér-
vári Titánok (18/17), az Újpest (17/17), a 
Budapesti Hokiklub (18/11) és a Schil-
ler-Vasas (18/8) előtt.

csak balátlövőposzton játszó Klivinyi 
Kinga és a rutinos Tomori Zsuzsanna 
is tagja az együttesnek. Az idén juni-
or-Európa-bajnokságot nyert magyar 
csapatból nincsenek meghívottak, 
de fi atalok így is szerepelnek a listán. 
„A 28 fős keret legtöbb játékosa folya-
matosan velünk dolgozott az utóbbi 
egy évben, fontos, hogy stabilak le-
gyünk a világbajnokságon” – idézte 
Rasmussent a Magyar Kézilabda-szö-
vetség hivatalos honlapja. A szövetsé-
gi kapitány szerint Kovács Anna most 
van a legjobb formában, Vámos Petra 
pedig folyamatosan jól teljesít a klub-
jában, és a stílusa jól illeszkedhet a vá-
logatott stratégiájába. „Több fi atal játé-
kos is kopogtat a keret ajtaján, többen 
közülük szerepelnek a névsorban, de 
akik ezúttal nincsenek ott, ők is berob-

banhatnak akár már jövőre. A mostani 
keret az elmúlt időszak fi atalításának 
jegyében állt össze. Nagyon örülök, 
hogy ennyi tehetséggel dolgozhatok 
együtt, akik még mindig csupán 20-23 
évesek, esetleg annál is fi atalabbak. 
A világbajnokságra 18 játékos utazik 
majd ki, a jövő héten már a szűkített 
keretet is kihirdethetjük” – tette hozzá 
az edző. Magyarország válogatottja, 
mint ismeretes, Romániával azonos 
csoportban kezd majd a Japánban 
rendezendő világbajnokságon. Mellet-
tük még Kazahsztán, Szenegál, Spa-
nyolország és Montenegró szerepel a 
C hatosban. A seregszeme előtt a pi-
ros-fehér-zöld együttes a Szöul-kupán 
gyakorol majd november 23–26-án, 
ahol a házigazda Korea mellett Szerbia 
és Oroszország lesznek az ellenfelei.

A Gyergyói HK nyerte a hargitai hokirangadót

Bő keretet hirdetett Rasmussen a világbajnokságra

 » „A vendégcsa-
pat alapos válto-
zásokon ment át 
az elmúlt időszak-
ban, és motiváló 
is lehetett, hogy 
a listavezetőt kell 
legyőzniük. Hozzá 
kell szokjunk, 
hogy mindenki 
ezzel a szándék-
kal fog ellenünk 
jégre lépni” – 
ecsetelte a Sport-
klubot edző Jason 
Morgan.

 » „A világ-
bajnokságra 18 
játékos utazik 
majd ki, a jövő 
héten már a szű-
kített keretet is 
kihirdethetjük” 
– mondta Kim 
Rasmussen.

Meglepetés. A Sportklub megbotlott a Gyergyói HK elleni mérkőzésén




