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T öbb mint tíz hónapig nem léphe-
tett pályára a világ egyik legjobb 

női kézilabdázója. Cristina Neagu a 
2018-as Európa-bajnokságon szen-
vedett térdsérülést. Műtéti beavat-
kozását követően rehabilitációja jól 
sikerült. Klubcsapata, a Bukaresti 
CSM Bajnokok Ligája-mérkőzésén 
tért vissza, gólokat szerzett.

Egy átlagos embernek nehéz el-
képzelnie, mit jelenthet egy profi  já-
tékos, egy sportoló életében az, hogy 
közel egy évig nem játszhat. Cristina 
Neagu a tavaly decemberi kontinens-
tornán, a magyarok elleni összecsa-
páson egy ütközést követően maradt 
a földön: keresztszalag-szakadást 
szenvedett.

Sérült testrészén műtéti beavat-
kozást hajtottak végre, majd ezt 
hosszas felépülés követte, amíg újból 
elkezdhette az edzéseket. Az utóbbi 

hetekben néhány meccsre már ne-
vezték, ezeken viszont még nem lé-
pett pályára. Végül a szakemberek 
a vasárnapi BL-meccsre adták meg 
az engedélyt a világ legjobb kézilab-
dázójának választott átlövőnek: 326 
nap telt el azóta, hogy utoljára ját-
szott hivatalos meccsen.

A Bukaresti CSM a lengyel MKS 
Lublinnál vendégszerepelt vasár-
nap. Neagu a 18. percben lépett pá-
lyára, a pihenőig pedig háromszor 
vette be az ellenfél kapuját. Látható-
an, jól érezte magát, igencsak nagy 
intenzitással kézilabdázott. Együtte-
se simán, 28–19-re nyert.

Ez jó hír a román válogatottnak 
is, hiszen november 30-ától világbaj-
nokságon szerepel. Addig Neagunak 
még négy hivatalos mérkőzése lesz, 
nagy valószínűséggel ott lesz a keret-
ben a világeseményen. (J. Cs.)

C ímét megvédve hatodszor lett 
Forma–1-es világbajnok Lewis 

Hamilton, a Mercedes brit pilótája, 
aki az Egyesült Államok Nagydíján 
másodikként ért célba vasárnap, és 
két futammal az idény vége előtt be-
hozhatatlan előnyre tett szert az ösz-
szetett pontversenyben.

Az amerikai futamot Hamilton 
csapattársa, az első helyről indult 

fi nn Valtteri Bottas nyerte, aki pálya-
futása hetedik, idei negyedik sikerét 
ünnepelhette. A harmadik helyen a 
Red Bull holland pilótája, Max Vers-
tappen végzett.

Hamiltonnak immár 381, a má-
sodik helyezett Bottasnak pedig 314 
pontja van összetettben, így a két hét 
múlva sorra kerülő Brazil, illetve a 
december 1-jén rendezendő Abu-Dza-

bi Nagydíj előtt eldőlt a világbajnoki 
cím sorsa.

Lewis Hamilton sorozatban har-
madik, összességében pedig hatodik 
világbajnoki címét szerezte. Ezzel 
megelőzte Juan Manuel Fangiót az 
örökranglistán, és mindössze egy 
világbajnoki címre van attól, hogy 
beállítsa Michael Schumacher re-
kordját.

Tehát 2017 és 2018 után 2019 is 
Lewis Hamilton éve lett. Borítékol-
ható volt ez már jó ideje, hivatalossá 
azonban csak a vasárnapi Amerikai 
Nagydíjon vált. Hamilton ezáltal Mi-
chael Schumacher után a királyka-
tegória második olyan versenyzője, 
aki eljutott hat elsőségig. Ezzel már 
valóban reális célként lebeghet a sze-
me előtt a rekordot jelentő hetedik cím 
megszerzése is.

Továbbra is Nico Rosberg az utol-
só olyan versenyző, aki elmondhatja 
magáról, hogy le tudta győzni Lewis 
Hamiltont. 2016-os elsőségéért vért 
kellett izzadnia, és annyira belefá-
radt, hogy a szezon végén vissza is 
vonult. A német talán minden el-
lenfélnél jobban ismeri Hamiltont, 
hiszen gyerekkorukban barátok és 
csapattársak voltak, aztán a Merce-
desnél töltött négy közös idényükben 
a Forma–1 egyik nagy párharca bon-
takozott ki közöttük.

Kérdés, hogy a mostani mezőny-
ből ki képes újból megszorongatni a 
brit pilótát, aki szárnyal, hogy beérje 
a legnagyobbat, Michael Schuma-
chert. 

Józsa Csongor

K im Rasmussen szövetségi kapi-
tány kijelölte a magyar női kézi-

labda-válogatott bő, 28 fős keretét az év 
végi, Japánban megrendezendő olim-
piai kvalifi kációs világbajnokságra. 

A november végén kezdődő és 
december közepéig tartó, Japánban 
sorra kerülő olimpiai kvalifi kációs 
világbajnokságon kizárólag a 28-as 
névsorban szereplő játékosok lép-
hetnek pályára. A rajtra 16 játékos 
nevezhető, a torna során három cse-
rére nyílik lehetőség. „A 28 fős keret 
legtöbb játékosa folyamatosan velünk 
dolgozott az utóbbi egy évben. Fon-
tos, hogy stabilak legyünk a világbaj-

nokságon. A tornára 18 játékos utazik 
majd el, jövő héten már a szűkített 
keretet is kihirdethetjük” – nyilatkoz-
ta a dán szakvezető. Hozzátette, több 
fi atal kézilabdázó is kopogtat a keret 
ajtaján, közülük többen szerepelnek 
a névsorban. Akik ezúttal nincsenek 
ott, azok is berobbanhatnak, akár 
már jövőre, de a mostani keret is az 
utóbbi időszak fi atalításának jegyé-
ben állt össze.

A nemzeti együttes november vé-
gén utazik ki Dél-Koreába, ahol részt 
vesz a Szöul Kupán, majd a világbaj-
nokság helyszínén, Kumamotóban 
folytatja felkészülését. (J. Cs.)

LABDARÚGÁS

1. Liga, 16. forduló:  
vasárnap 16 órától 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–
Medgyesi Gaz Metan, 
19 órától Bukaresti Dinamo–
Kolozsvári CFR.
2. Liga, 5. forduló 
(pótolt mérkőzés): ma 17.45-től 
Petrolul Ploiești–
FK Csíkszereda. 
16. forduló: szombaton 14 órától 
Temesvári Poli–FK Csíkszereda.
3. Liga, 5-ös csoport, 
12. forduló: pénteken 14 órától 
Gyulafehérvári Unirea–
Székelyudvarhelyi FC.

TEREMLABDARÚGÁS

1. Liga, 7. forduló: szerdán 16 
órától (Székelyudvarhelyen) 
Csíkszeredai Imperial Wet–
Temesvári Informatica, 
18.15-től FK Székelyudvarhely–
Dévai Autobergamo. 

8. forduló: szombaton 16 órától 

(Székelyudvarhelyen) 
Csíkszeredai Imperial Wet–
Dunărea Călărași, 
18.15-től FK Székelyudvarhely–
Kolozsvári Clujana.

KÉZILABDA

Férfi A osztály, C csoport, 
6. forduló: pénteken 17 órától 
Segesvári CNE–
Székelyudvarhelyi Szejke SK.
Női A osztály, C csoport, 
8. forduló: szombaton 
Székelyudvarhelyi NKK–
CSM Târgu Jiu. 
D csoport, 8. forduló:  
szombaton Kisjenői Crișul–
Marosvásárhelyi VSK.

KOSÁRLABDA

Férfi Nemzeti Liga, B csoport, 
5. forduló: csütörtökön 16 órától 
(Sepsiszentgyörgyön) 
VSK Csíkszereda–
Máramarosszigeti VSK.
Női Román Kupa, 1. forduló, 
visszavágó: vasárnap 
Marosvásárhelyi Sirius–
Bukaresti Agronomia.

• A HÉT PROGRAMJA

A hét száma: 326

Hamilton egy címre Schumachertől

Kihirdette bő keretét a magyar kézikapitány

Hosszú idő telt el a magyarokkal szembeni 
és a mostani találkozó között

▴   F O R R Á S :  F A C E B O O K / C R I S T I N A  N E A G U

Zsinórban harmadik vb-címét 
nyerte a brit pilóta

▴   FORRÁS: FACEBOOK.COM/F1

A magyar női kézilabda-válogatott 28 fős vb-kerete 

Kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail 
Cargo Hungaria), Janurik Kinga (Érd), 
Kiss Éva (Győri Audi ETO), Szikora 
Melinda (Siófok KC), Triffa Ágnes 
(DVSC Schaeffler).
Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya 
(Győri Audi ETO), Kovács Anett (EU-
bility Group Békéscsabai ENKSE), 
Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo 
Hungaria).
Jobbátlövők: Hámori Konszuéla (Vá-
ci NKSE), Kiss Nikoletta (Érd), Kluj-

ber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), 
Kovács Anna (DVSC Schaeffler), 
Tomori Zsuzsanna (Siófok KC).
Irányítók: Kovacsics Anikó (FTC-Rail 
Cargo Hungaria), Lakatos Rita (Váci 
NKSE), Tóth Gabriella (Érd), Vámos 
Petra (DVSC Schaeffler).
Beállók: Szabó Laura (Érd), Pásztor 
Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tó-
vizi Petra (DVSC Schaeffler), Bordás 
Réka (DVSC Schaeffler).
Balátlövők: Háfra Noémi (FTC-Rail 

Cargo Hungaria), Debreczeni-Klivi-
nyi Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), 
Kopecz Barbara (EUbility Group 
Békéscsabai ENKSE).
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Siófok 
KC), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo 
Hungaria), Puhalák Szidónia (Győri 
Audi ETO), Schatzl Nadine (FTC-Rail 
Cargo Hungaria).
Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.
Edző: Siti Beáta.
Kapusedző: Bakos István.




