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EK-elődöntőbe jutottak
a nagyváradi pólósok
A Nagyváradi VSK férfi  vízilabda-
csapata 10-8-ra kikapott ugyan 
szombaton Spanyolországban a 
Matarótól az Eurokupa negyeddön-
tőjének visszavágóján, de a hazai 
12-9-es győzelmének köszönhetően 
továbbjutott a második számú 
európai klubtorna legjobb négy 
csapata közé. A folytatásban akár 
az Eger is lehet majd ellenfele, a 
magyarországi csapat ugyanis öt-
méteresekkel elbúcsúztatta a Stras-
bourg együttesét. Továbbjutott még 
az Ortigia – a Vouliagmenit ejtette 
ki 9-9-es döntetlennel, idegenben 
lőtt több góllal – és a Brescia is. 
Utóbbi a Miskolcot győzte le szom-
baton 11-10-re.
 
Kazahsztán „megmaradt”
a romániai teremlabdarúgóknak
A D csoportba, Kazahsztán, 
Szlovénia és Csehország mellé 
sorsolták Románia teremlab-
darúgó-válogatottját a 2020-as 
világbajnoki selejtezők európai 
elitkörében. Kazahsztánnal alig 
pár napja, a kvalifi kációk előző 
szakaszában mérkőztek meg 
Piatra Neamțon, ahol bár kikaptak 
a világ futsalélvonalába tartozó 
együttestől, a csapatkapitány 
Mimi Stoica szerint az elitkörben 
akár a csoportelsőséget is meg-
szerezhetik. Az A csoportban 
különben Portugália, Olaszország, 
Fehér oroszország és Finnország, 
a B-ben Spanyolország, Szerbia, 
Ukrajna és Franciaország, míg a 
C négyesben Oroszország, Azerbaj-
dzsán, Szlovákia és Horvátország 
harcol majd január 27. és február 
5. között. A romániaiak csoportjá-
nak Csehország lesz a házigazdája. 
A csoportok győztesei automatiku-
san kijutnak a litvániai világbajno-
kokságra, míg a csoportmásodikok 
pótselejtezőt vívnak majd.
 
BL-pontokat veszített
a Bukaresti CSM
Megtört a Bukaresti CSM női 
kézilabdacsapatának veretlensége 
a Bajnokok Ligája B csoportjában, 
miután tegnap 25-21-re kikapott 
hazai pályán az Esbjerg együtte-
sétől. A fővárosi „tigrisek” ugyan 
továbbjutásukat már korábban 
bebiztosították, de továbblép 
majd a dán együttes is, ezért az 
egymás elleni összecsapásukból 
származó pontokat is továbbviszik 
a főcsoportba. A CSM-nek és a 
Rosztov-Donnak jelenleg egyaránt 
7 pontja van, az Esbjerg 6 ponttal 
harmadik, míg a Lublin 0 ponttal 
sereghajtó. Az utolsó fordulóban 
Rosztov-Don–Bukaresti CSM és 
Esbjerg–Lublin párosítás szerint 
játszanak. Az A csoportban a 
Ferencváros 34-29-re kikapott a 
Viperstól, a D-ben a Győri ETO a 
Savehof elleni 36-27 arányú sike-
rével maradt hibátlan mérleggel 
sereghajtó, míg a C négyesben ér-
dekelt Râmnicu Vâlcea lapzártánk 
után lépett pályára.

Két újonc és két hosszabb 
szünet után visszatérő 
futballista jelenti a meg-
lepetést Cosmin Contra 
szövetségi kapitány hétvé-
gén kihirdetett keretében, 
amely tegnap óta Mogoșo-
aián készül a Svédország 
és a Spanyolország elleni 
Európa-bajnoki selejtező-
mérkőzésekre. Románia 
labdarúgó-válogatottjából 
ugyanakkor kikerült a baj-
noki mérkőzésén sérülést 
szenvedett Florin Andone.
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A középpályás Constantin Bu-
descu és a csatár Denis 
Alibec is meghívást kapott 

Cosmin Contra szövetségi kapi-
tánytól Románia labdarúgó-vá-
logatottjába a soron következő 
Európa-bajnoki selejtezőmérkő-
zésekre. A Giurgiui Astra két játé-
kosa az elmúlt időszakban rendre 
kimaradt a keretből, Budescu 
utoljára tavaly öltötte magára a 
címerest mezt, míg Alibec két év 
szünet után tér vissza. Nemcsak 
ők ketten jelentik a meglepetést 
a Svédország és a Spanyolor-
szág elleni mérkőzésekre készülő 
csapatban, hanem a Cremonese 
hátvédje, Vasile Mogoș is, aki elő-
ször kap lehetőséget Contrától. 
Újoncnak számít a hétvégén ki-
hirdetett névsorban a Kolozsvári 
CFR védője, Andrei Burcă is, de 
az FCSB hátvédje, Iuliu Cristea és 
középpályása, Florinel Coman is 
eddig csak egyszer szerepeltek a 
felnőttválogatottban, miközben 
a Dinamo középpályása, Dan Nis-
tor harmadjára kapott meghívót. 
A többi név nem jelent meglepe-
tést, hiszen miközben a klubcsa-

CONSTANTIN BUDESCUT ÉS DENIS ALIBECET IS MEGHÍVTA COSMIN CONTRA AZ EB-SELEJTEZŐKRE

Visszatérők a válogatottban

Ismét Mogoșoaián. Denis Alibec két év szünet után kapott 
újra meghívót a válogatottba

patában Ciprian Tătărușanu (Lyon) 
kevés lehetőséget kap, Románia 
válogatottjának oszlopos tagja 

a kapusok között, mint ahogyan 
a csatárok „veteránja”, Claudiu 
Keșerü is rendszeres résztvevője a 
mérkőzéseknek. A támadósorból 
a másik Bihar megyei labdarúgó, 
George Pușcaș sem maradt ki, Flo-
rin Andone (Galatasaray) viszont 
meghívása után megsérült a török 
bajnokság hétvégi mérkőzésén, és 
nem játszhat az Eb-selejtezőkben. 
A középpályán Ciprian Deac (Ko-
lozsvári CFR) rutinjára számít Cos-
min Contra, de Ianis Hagi (Genk), 
Răzvan Marin (Ajax), Tudor Băluță 
(Brighton), Alexandru Cicâldău 
(Craiova), Alexandru Mitriță (New 
York City) és Nicolae Stanciu (Prá-
gai Slavia) is visszatérő futbal-
listák, akárcsak a védők sorában 
Romario Benzar (Lecce), Adrian 
Rus (Fehérvár), Ionuț Nedelcearu 
(UFA), Nicușor Bancu (Craiova) és 
Alin Toșca (Gaziantep).

Románia november 15-én telt 
ház előtt fogadja Svédország leg-
jobbjait, majd három nappal ké-
sőbb Madridban Spanyolország 
ellen zárja a 2020-as Európa-baj-
nokság csoportselejtezőit. Cos-
min Contra szövetségi kapitány 
legénységének, mint ismeretes, 
győznie kell a második hely eléré-
séhez. Jelenleg 14 ponttal a har-
madik helyen áll az F hatosban, 
Spanyolország (20 pont) és Svéd-
ország (15) mögött.

A válogatott tagjai már tegnap 
elkezdtek gyülekezni Mogoșoaián, 
ahol lapzártánk után már az első 
edzést is megtartották.
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A hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság alapszakaszának össze-

tettjében dobogón álló Viitorul és a 
Craiova csapata is 1-1-es döntetlenre 
botlottak idegenben a hétvégi 16. 
fordulóban. Előbbi a Hermannstadt 

otthonában, utóbbi az újonc Târgo-
viștéi Chindia vendégeként veszített 
pontokat, ami lehetővé tette az Ast-
rának, hogy a Voluntari elleni 1-0-s 
győzelme után beérje oltyán riválisát 
az összetettben, és a Botoșani ven-
dégeként 2-0-s diadalt arató FCSB 
is felzárkózott egy pontra a Craio-

vához. Meglepetést a Clinceni 1-0-s, 
Iași elleni sikere jelentett, a Sepsi 
OSK–Medgyes és a Dinamo–Kolozs-
vári CFR összecsapások lapzártánk 
után fejeződtek be.

A címvédő fellegváriak különben 
csütörtök este az Európa Liga cso-
portkörének negyedik fordulójában 
1-0-ra legyőzték hazai pályán a Ren-
nes együttesét, ezért már csak egyet-
len pontra van szükségük, hogy 
biztossá tegyék továbbjutásukat az 
egyenes kieséses szakaszra. Ebben 
az E csoportban továbbra is a Celtic 
vezet, amely 2-1-re legyőzve a Laziót 
10 pontnál tart. A CFR-nek 9, a La-
ziónak 3, a Rennes-nek pedig 1 pont-
ja van. A magyar bajnok Ferencváros 
5 ponttal a harmadik maradt a 10 
ponttal listavezető Espanyol és a hat 
ponttal második Ludogorec után, 
mivel a negyedik fordulóban csak 
gól nélküli döntetlent ért el otthon a 
sereghajtó Moszkvai CSZKA ellen.

Idegenben botlottak a Liga 1 dobogósai

 » Az Astra 
beérte oltyán 
riválisát az ösz-
szetettben, és az 
FCSB is felzárkó-
zott egy pontra a 
Craiovához.

Liga 2: elszalasztotta előrelépési lehetőségét az UTA

Az UTA másodosztályos labdarúgócsapata nem tudta hétvégén kihasználni, hogy a listavezető 
Mioveni szabadnapos volt a bajnokság 16. fordulójában, mert az Argeș FC vendégeként elért gól 
nélküli döntetlenje miatt továbbra is csak második az összetettben. Jelenleg 28 pontja van, miköz-
ben az élen álló Mioveni 30 pontnál tart. A harmadik és a negyedik helyen a Konstancai Farulnak és 
a Ploieșt-i Petrolulnak is egyaránt 25 pontja van, mert miközben előbbi 5-0-ra legyőzte otthon a Târgu 
Jiu-i Panduriit, addig utóbbi 1-1-es döntetlenre mérkőzött Resicabányán. Az erdélyi csapatok közül a 
Kolozsvári Universitatea játszotta slágermérkőzést tegnap a Rapid vendégeként, ahol 1-1-es döntet-
lennel rabolt pontot. Az FK Csíkszereda 1-0-ra kikapott a Temesvári ASU Poli otthonában, miközben a 
Temesvári Ripensia 3-3-as döntetlennel zárt a Turris Oltul ellen. A 17. fordulóban hétközi mérkőzések 
lesznek, amikor is a két temesvári csapat szerdán épp egymás ellen lép pályára, miközben az UTA a 
Buzăut, az FK a Resicabányát, a Kolozsvári Universitatea pedig a Chiajnát fogadja.

Megszerezték első pontjaikat a hölgyek

Románia női labdarúgó-válogatottja 3-0-ra legyőzte hazai pályán Litvánia legjobbjait a 2021-es 
Európa-bajnoki csoportselejtezőkben. Ez volt az első sikerük a H ötösben, ahol négy forduló 
után az eddig egyaránt három-három meccset játszó Belgium és Svájc vezet 9-9 ponttal. Romá-
nia két összecsapás során 3 pontot gyűjtött. Mögötte a szintén három pontnál tartó, de eddig 
már négy találkozót lejátszó Horvátország a negyedik, miközben Litvánia nulla ponttal sereghaj-
tó maradt. Románia kedden Svájc vendégeként lép pályára.
Magyarország női labdarúgó-válogatottjának is van már pontja az Eb-selejtezőben: Szlovákia 
vendégeként játszott gól nélküli döntetlent. Kedden Lettország együttesét fogadja.
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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.




