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H I R D E T É S

SOROZATBAN MÁSODJÁRA JÁTSZHAT A BL-RÁJÁTSZÁSBAN A ROMÁN BAJNOK

Továbbléphet a Dinamo
Három fordulóval a Bajno-
kok Ligája csoportkörének 
vége előtt biztossá vált a 
Dinamo férfi  kézilabda-
csapatának továbbjutása. 
A román bajnok a Kadetten 
legyőzésével őrizte meg 
veretlenségét a D hatosban, 
ahol magabiztosan vezeti az 
összesítetett.
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A Dinamo férfi  kézilabda-
csapata bebiztosította 
továbbjutását a Bajnokok 

Ligája D csoportjából, miután 
szerda este 27-26-ra legyőzte 
hazai pályán a svájci Kadetten 
Schaffh  ausen együttesét. A ha-
tosban eddig veretlen román 
bajnoknak ugyan még három 
összecsapása hátra van, de 12 
ponttal áll az élen, miközben 
a most legyőzött Kadetten hat 
ponttal a harmadik. A C és a D 
csoportokból, mint ismeretes, 
az első két helyezettek jutnak 
tovább, hogy a playoff -ban 
oda-vissza vágós párharcban 
váltsanak jegyet az A és B fő-
csoportokból érkező ellenfelek 
elleni kieséses szakaszra. A Di-
namo az elmúlt szezonban is 
továbbjutott a hatosából, de 
utána a rájátszásból már nem 
sikerült továbblépnie. A ma-
gyarországi csapatok az A és a 
B nyolcasokban szerepelnek. 
Előbbiben a Szeged hat fordu-
ló során 9 pontot szerzett, mi-
közben utóbbiban a Veszprém 
hat pontnál tart. A Veszprém 
szombaton a Brest vendége lesz, 

Szeged pedig vasárnap az Elve-
rum gárdáját fogadja. A Dinamo 
szombaton a hazai élvonalbeli 
bajnokságban, a Bölények Ligá-
jában listavezetőként 11 órakor 
fogadja a Nagybányai Minaurt 
– a TVR 2 élőben közvetíti –, 
amely nyolc forduló után két 
pont hátrányból követi az össze-
tett harmadik helyén.

A női pontvadászatban, a Bö-
lények Ligájában a tizedik for-
duló szerdai találkozója okozott 
meglepetést, a Bukaresti CSM 
ugyanis csak 30-30 arányú dön-
tetlent ért el a Brassó vendége-
ként, ezért nem tudta kihasznál-
ni a listavezető Râmnicu Vâlcea 
korábbi botlását, és csak negye-
dik az összetettben. A bajnoki 
címvédő vâlceaiaktól amúgy 
öt játékost hívott meg tegnap 
Tomas Ryde, Románia váloga-
tottjának szövetségi kapitánya 
a Japánban rendezendő világ-

bajnokságra leszűkített kereté-
be. Yuliya Dumanska, Mădălina 
Zamfi rescu, Cristina Florica és 
Raluca Băcăoanu mellett Diana 
Ciuca is részt vehet a november 
végén kezdődő seregszemlén. 
A szűkített keretben természe-
tesen helyet kapott Cristina Ne-
agu, Crina Pintea, Denisa Dedu, 
Aneta Udriștoiu, Eliza Buceschi, 
Bianca Baziliu, Cristina Laslo, 
Gabriela Perianu és Ana Maria 
Iuganu is, de például Anca Po-
coloșer, Patricia Vizitu, Laura 
Moisă és Elena Dache kikerültek 
a csapatból, helyet engedve La-
ura Pristavițának, Diana Bucur-
nak, Laura Ostasénak és Sonia 
Serafi ceanunak. Románia, mint 
ismeretes, Spanyolország leg-
jobbjai ellen kezd november 30-
án abban a C csoportban, amely-
ben Magyarország, Monte negró, 
Szenegál és Kazahsztán váloga-
tottjai is szerepelnek.

Előretörtek. A bukarestiek továbbra is veretlenek a BL-ben
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Pontosztozkodással zárult az UTA kolozsvári derbĳ e
Pontosztozkodással zárult a másodosztályos labdarúgó-bajnokság ha-
todik fordulójából korábban elhalasztott, szerda este bepótolt Kolozs-
vári Universitatea–UTA mérkőzés. Az 1-1-es végeredmény után az UTA 
27 ponttal áll az összetett második helyén, miközben a szezont feljutási 
reményekkel kezdő Szamos-parti együttes 17 ponttal a 12. Az aradiak 
hétvégén beérhetik a három ponttal előttük álló Mioveni-t, a listaveze-
tő ugyanis szabadnapos lesz, miközben az UTA szombaton 15 órakor az 
Argeș FC vendége lesz a soron következő 16. fordulóban. A pitești-i csa-
pat különben ugyancsak szerdán pótolta be a 11. fordulóból elmaradt 
hazai találkozóját a Resicabánya ellen, és kétgólos hátrányból fordítva 
meg is nyerte 3-2-re. A resicaiak szombaton a Petrolult fogadják 11 óra-
kor, majd 14 órától Temesvári ASU Poli–FK Csíkszereda találkozó lesz. 
Vasárnap délben Rapid–Kolozsvári U összecsapást rendeznek.
 
A Dinamónál vendégeskedik a CFR a Liga 1-ben
A vasárnap 19 órakor kezdődő Dinamo–Kolozsvári CFR összecsa-
pás lesz a Liga 1-es labdarúgó-bajnokság hétvégi 16. fordulójának 
slágermérkőzése. A listavezető fellegváriak közvetlen riválisai közül 
a tabellán második Viitorul pénteken 20.30-kor a Hermannstadt 
vendége lesz, majd másnap 17.30-kor az összetettben harmadik 
Craiova rabolna pontot az újonc Târgoviște otthonában. Lesznek 
még Astra–Voluntari (péntek, 18 óra), Clinceni–Iași (szombat, 13), 
Botoșani–FCSB (szombat, 20.30) és Sepsi OSK–Medgyesi Gaz Metan 
(vasárnap, 16) mérkőzések is.
 
Továbbjutást ünnepeltek a labdarúgó-BL-ben
A Paris Saint-Germain, a Bayern München és a Juventus labdarúgócsa-
patai is bebiztosították továbbjutásukat a Bajnokok Ligája csoport-
köréből. A francia bajnok az A négyesben a Bruges elleni szerda esti 
1-0-s győzelmével őrizte meg hibátlan mérlegét, és 12 ponttal áll az 
élen. Mögötte a Real Madrid 7 ponttal a második, miután 6-0-ra nyert 
otthon a Galatasaray ellen. A B négyesben a német bajnok is 12 ponttal 
listavezető – az Olympiakosz Pireuszt verte 2-0-ra otthon –, miközben 
a Tottenham 7 pontnál tart a Crvena zvezda pályáján aratott 4-0-s 
sikerével. Az olasz bajnok 2-1-re nyert a Moszkvai Lokomotiv ellen 
idegenben, ezért 10 ponttal áll az élen a D négyesben. Továbbjuthatott 
volna a tabellán második Atlético Madrid is, ám a spanyol együttes 2-1-
re kikapott a Leverkusentől, ezért 7 ponttal maradt, és ünneplése várat 
magára. A C csoportban is elnapolódott a Manchester City tovább-
jutása, mert csak 1-1-es döntetlent ért el a sereghajtó Atalanta ellen. 
A négyes másik mérkőzésének drámai kifejlete lett, a Zágrábi Dinamo 
ugyanis hiába vezetett a 90. percben 3-1-re, a vendég Sahtar Donyeck-
nek a ráadáspercekben sikerült egyenlítenie. Mindkét együttesnek 5-5 
pontja van a Manchester City által 10 ponttal vezetett kvartettben.
 
Világkupa-negyeddöntőbe jutottak Szőcs Bernadették
Románia női asztalitenisz-válogatottja 3-0-ra legyőzte csütörtökön a 
Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Vanautu együttesét a tokiói 
világkupán, ezért a Tajvantól korábban elszenvedett 3-1-es veresége 
ellenére továbbjutott a C csoportból. A Szőcs Bernadette, Elisabeta 
Samara és Daniela Dodean alkotta Európa-bajnoki címvédő alakulat 
pénteken Japán legjobbjaival találkozik a negyeddöntőben.




