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Gera Zoltánnak ajánlják
a stadionavató mérkőzést
Történelmi napra készül Magyar-
ország labdarúgó-válogatottja, 
mert bár pénteken csak barátságos 
mérkőzést játszik Uruguay ellen, 
a 2020-as Európa-bajnokság egyik 
helyszínéül is szolgáló Puskás 
Aréna felavatatása különleges 
alkalommá teszi ezt a találkozót. 
Erre tegnapi sajtótájékoztatóján 
Marco Rossi szövetségi kapitány 
emlékeztetett ismét, hozzátéve, 
hogy emellett Gera Zoltán bú-
csúmeccseként is számontartják 
majd az eseményt. A 97-szeres 
válogatott már több mint egy éve 
visszavonult, ezért bár nem lép 
pályára ezen az összecsapáson, 
azt neki ajánlják, a kezdés előtt 
pedig elbúcsúztatják. Magyaror-
szág tétmérkőzése jövő hétre ma-
rad, amikor is Wales vendégeként 
kiharcolhatja a 2020-as Eb-rész-
vételt. Rossi elismerte, hogy „a 
védelemben rosszul állnak. Kádár 
Tamás sérült, Korhut Mihály eltil-
tott, a térdsérüléséből lábadozó 
Willi Orbán állapotával kapcsolat-
ban pedig egyáltalán nem vagyok 
derűlátó, így mondhatjuk, hogy 
vészhelyzet van a védelem össze-
állítása terén. A kényszer diktálta 
a keret jelenlegi kialakítását, vi-
szont megvan bennem a maximá-
lis bizalom a fi úk iránt, azok iránt 
is, akik Walesben mutatkoznak be. 
Ismerjük a walesiek erősségeit és 
a gyenge pontjaikat is, alaposan 
felkészülünk rájuk, nagyon össz-
pontosítunk majd a mérkőzésre” 
– mondta a szakember.
 
EK-negyeddöntőbe jutottak
az udvarhelyi asztaliteniszezők
Európa Kupa-negyeddöntőjébe ju-
tott a Székelyduvarhelyi ISK-SZAK 
férfi  asztaliteniszcsapata, miután a 
nyolcaddöntő hazai visszavágóját 
3-0-ra megnyerte. A hargitai együt-
tes nem volt egyszerű helyzetben, 
hiszen a portugáliai első mérkő-
zésen 3-1-re kikapott a Sao Rogue 
gárdájától. A luzitánok keretéből 
viszont most hiányzott a kínai 
Tianming Zhao, amit a György 
István által felkészített együttes 
kihasznált: György Szilárd, Sebas-
tian Loso és Cservik Krisztián is 
megnyerte a meccsét, ezért 4-3-as 
összesítettel továbblépve készül-
hetnek a szlovák Vydrany ellen.
 
Visszatért Erdélybe
a kanadai légiós
A Csíkszeredai Sportklub jégkorong-
csapata bejelentette, hogy sikerült 
egyezségre jutnia Garrett Clar-
ke-kal, a 27 éves kanadai hátvéd a 
csíki kék-fehérekhez igazol. Clarke 
már jól ismeri a romániai élvonalat 
és az Erste Ligát is, hiszen miután 
négy évvel ezelőtt a Miskolci DVTK 
Jegesmedvéket erősítette, két sze-
zont a Brassói Coronánál játszott. 
Onnan tavaly, a szezon közben 
távozott, majd két ECHL-csapatban 
szerepelt. Idén még nem lépett jégre 
tétmérkőzésen.
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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.

Védekező játékstílusra rendez-
kedett be Románia női kézi-
labda-válogatottja a november 
végén kezdődő világbajnok-
sághoz. A szövetség a legjobb 
hat közé várja Cristina Neagué-
kat, de elsősorban a jövő évi 
olimpiai kvalifi kációs tornára 
szeretnének jegyet váltani 
Japánban.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A z első hat helyet célozza meg 
Románia női kézilabda-vá-
logatottja a soron követke-

ző világbajnokságon, de a hazai 
sportági szövetséget elnöklő Ale-
xandru Dedu az olimpiai kvalifi -
kációs tornán való részvételt még 
biztosító 7–8. helyeket sem bánná. 
A sportvezető tegnapi sajtótájékoz-
tatóján garantáltnak nevezte, hogy 
ezen elvárások teljesítése érde-
kében mindent elkövetnek majd, 
ugyanakkor arra is fi gyelmezte-

AZ ELSŐ HAT HELYET CÉLOZZA MEG A ROMÁN NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT A VILÁGBAJNOKSÁGON

„Bevédekeznék” magukat az elitbe

Ponthullatás. A Sepsi OSK nem tudta kicselezni a medgyesieket

 » „Egy teljesen 
új védelmet kel-
lett kiépítenünk, 
mert a védelem a 
romániai válo-
gatott fő straté-
giája” – mondta 
Tomas Ryde.

tett, hogy időnek kell eltelnie, amíg 
Cristina Neagu újra régi formájában 
fog szerepelni. „Lehetsz a földkerek-
ség legjobb játékosa, de egy sérülés 
után akkor is szükség van időre a 
felépüléshez. Valószínű, hogy Nea-
gu egyelőre nem fogja azt nyújtani, 
amit megszoktunk tőle, de abban 
biztos vagyok, hogy elkövet abszo-
lút mindent annak érdekében, hogy 
visszanyerje régi formáját. Ez nem 
egyszerű, és hatással van a váloga-
tottra is, de szerintünk a márciusi 
olimpiai kvalifi kációs tornáig kellő 
idő van a felépüléséig” – mondta 
Dedu. A sajtótájékoztatón jelen volt 
Tomas Ryde szövetségi kapitány is, 
aki emlékeztetett arra, hogy a világ-
klasszis balátlövő az elmúlt napok-
ban tért vissza a pályára, és eléggé 
sokat játszott már a Bukaresti CSM 
mérkőzésein. Hangsúlyozta, hogy 
sokat jelent a válogatottnak, ezért a 
világbajnokságon a kulcsmomentu-
mokban számít rá.

Elhangzott az is, hogy bírálták, 
amiért kihagyta a keretből Laura 
Chiper Moisát (Bukaresti CSM) és 
Sorina Tîrcát (Brassói Corona). 
Előbbi helyett Sonia Serafi ceanut 
hívta meg, mert szerinte Chiper 
nem fejlődött eleget fi zikailag. 
„Nagyobb sebességre van szüksé-
gem az ellentámadásokkor és a vé-
delembe való visszaállásnál. Ezért 
választottan Serafi ceanut, mert 
láttam nála a várt fejlődést. Tîrcă 
kiváló játékos támadásban, de ő 
valahol Neaguval van versenyben. 
Erőnlétileg sokkal erősebbé kell 

válnia a nemzetközi versenyekhez. 
Láthattuk a Brassó és a Bukaresti 
CSM egymás elleni mérkőzésén is, 
hogy szerezett gólt, amikor Draga-
na Cvijic úgy döntött, hogy nem en-
gedi át” – magyarázta. Hozzátette, 
elődje, Ambros Martín rendkívül 
hatékony védelmet alakított ki a 
válogatottnál, ami viszont Neagu 
hiányában szétesett. „Egy teljesen 
új védelmet kellett kiépítenünk, 
mert a védelem a romániai váloga-
tott fő stratégiája. A kapusoknak 
maximálisan kompatibiliseknek 
kell lenniük ezzel, ezért a keret 
összeállításakor is a fő kritérium a 
védelem volt, nem pedig, hogy ki 
a hazai élvonal gólkirálynője. Meg 
kell értenünk, hogy a világbajnok-
ságon nagyon nehéz csoportban 
vagyunk, és ha fi zikailag nem 
vagyunk erősek, esélyünk sincs 
Magyarország vagy Montenegró 
ellen” – mondta Ryde. Tájékozta-
tása szerint a játékosok is priori-
tásként kezelik a védelmet, egyet-
értve abban, hogy egy esetleges 
tízgólos hátrány teljesen összetör-
né a csapatot. „A védelemből kell 
építkeznünk, mert vannak olyan 
játékosaink, akik gólt szereznek, 
a támadást egészen biztosan meg-
oldjuk majd” – fűzte hozzá.

Románia, mint ismeretes, Ma-
gyarország, Montenegró, Spanyol-
ország, Kazahsztán és Szenegál 
együtteseivel együtt a C csoportban 
szerepel a november 30. és decem-
ber 15. között Japánban rendezendő 
világbajnokságon.
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Megnehezítette feladatát a román bajnok

A Râmnicu Vâlcea női kézilabdacsapata 31-28-ra kika-
pott idegenben a sereghajtó Bietigheim együttesétől a 
Bajnokok Ligája csoportkörében, ezért egy fordulóval 
a zárás előtt 2 ponttal maradt a C négyes harmadik 
helyén. Immár két pontja van a Bietigheimnak is, miköz-
ben a román bajnok szombati ellenfele 10 ponttal áll az 
élen, és a Buducnost is biztos továbbjutónak számít az 
eddig szerzett hat pontja révén.

 » KRÓNIKA

A Kolozsvári CFR és a Sepsi OSK is 
győzelem nélkül maradt a hazai 

élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 16. 
fordulójában, de amíg előbbi a Dina-
mo vendégeként jegyzett gól nélküli 
döntetlenjével is élen maradt az ösz-
szetettben, addig utóbbit az 1-0-s, 
Medgyes elleni hazai veresége a kieső-
helyek közelébe sodorta. A háromszé-
kiek két győzelemmel és tíz döntetlen-
nel szerzett 16 pontja csak a 11. helyre 
elengedő, a válogatott Európa-bajnoki 
selejtezői miatt tartandó Liga 1-es szü-
net előtt a Clinceni és a Hermannstadt 
is csak két ponttal van lemaradva, és 
már csak a 7 ponttal sereghajtó Vo-
luntari nem fenyegeti a háromszékiek 
pozícióját. Az elmúlt szezonban felső-
házi rájátszásba jutott Kovászna me-
gyei csapatot most tíz pont választja 
el az utolsó playoffh  elytől. Azt épp a 
Medgyes foglalja el 26 ponttal.

A vasárnapi mérkőzések kapcsán a 
Sepsi OSK-t edző László Csaba a bíró 
gyakori és helyenként indokolatlan 
befújásaira panaszkodott, a mutatott 
játékuk alapján pedig egy döntetlent 
igazságosabb eredménynek tartott 
volna. „Mindent megtettünk a győ-
zelem érdekében, azt is mondhatjuk, 
hogy a szerencse nem állt a mi olda-
lunkon, mert kellő agresszivitást mu-
tattunk a pályán. A fi úk jól dolgoztak, 
nem haragudhatok rájuk, de azon 

el kellene kicsit gondolkodnunk, 
hogy miért van ennyi hiba a játékve-
zetésben” – nyilatkozta lefújás után. 
A kolozsváriak mestere, Dan Petrescu 
a Dinamo elleni mérkőzés kapcsán 
csak arra mutatott rá, hogy egy jogos 
tizenegyest nem ítéltek meg a javukra, 
de ezzel együtt szerinte nincs, amit fel-
rónia a játékvezetőnek. Az élmezőny 
állását egyébként nem befolyásolta a 

címvédő fellegváriak 0-0-s, Dinamo el-
leni döntetlenje: a CFR 31 ponttal áll az 
élen a Viitorul (29 pont), az Astra (28), 
a Craiova (28) és az FCSB (27) előtt. A 
Medgyes még legalább egy fordulóig 
biztosan nem csúszhat le a felsőház-
ból, hiszen a Botoșani (22 pont), a Iași 
(21), a Dinamo (21) és a Târgoviște (17) 
is háromnál több ponttal van lema-
radva tőle.

Élen pihen a CFR, kiesőzónához közelít a Sepsi OSK
 » A Sepsi OSK-t 

edző László Csa-
ba a bíró gyakori, 
és helyenként 
indokolatlan 
befújásaira 
panaszkodott, 
egy döntetlent 
igazságosabbnak 
tartott volna.




