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Kolozsvár az élen, Udvarhely 
a negyedik helyen telel
Rangadót játszott a Székelyud-
varhelyi Vasas Femina a női 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
idei utolsó fordulójában, ami-
kor az addigi második helyezett 
Kisbecskereki Fortunát fogadta a 
sétatéri stadionban. A találkozó 
1-1-re végződött, ezért a Kisbe-
cserek a harmadik, a hargitaiak 
pedig a negyedik helyről várják a 
tavaszi folytatást. „Kemény mecs-
csen sajnos csak egy döntetlent 
tudtunk elérni. Nagyon sok hely-
zetet kihagytunk, pár perc után 
2-0-ra kellett volna vezetnünk, 
de nem tudtuk a labdát berúgni 
a kapuba. Aztán saját hibánkból 
gólt kaptunk, de szerencsére 
hamar egyenlítettünk. A második 
játékrészben egyértelműen rajtuk 
voltunk, öt-hat óriási helyzetünk 
volt, de egyszerűen nem tudtunk 
gólt szerezni. Most jön a vakáció, 
a tervek szerint január közepén 
kezdjük meg a felkészülést. Ez 
még a Román Labdarúgó-szövet-
ség jövő évi versenynaptára miatt 
változhat, mivel az U17-es és az 
U19-es válogatott is készül az Eu-
rópa-bajnokságok selejtezőinek 
elit körére” – mondta Andrási 
Sándor Csaba, a Vasas Femina 
edzője. A tabella élén a címvédő 
Kolozsvári Olimpia telel, öt pont 
előnye van a második helyre 
előlépett Galaccal szemben.
 
Várat magára a CFR és 
a Fradi továbbjutása
Nem sikerült pontot rabolnia 
Olaszországból a Kolozsvári CFR 
labdarúgócsapatának, a Lazio elle-
ni 1-0-s veresége miatt, így tovább-
ra sem biztosított a továbbjutása az 
Európa Liga E csoportjából. Kilenc 
ponttal marad a második helyen és 
az utolsó fordulóban, a már biztos 
csoportgyőztes Glagsow-i Celtickel 
szemben kell pontot szereznie 
a továbblépéshez. A Laziónak 6 
pontja van, és a sereghajtó Rennes 
ellen zárja a csoportkört. A CFR és 
a Lazio elleni pontegyenlőség az 
olasz gárdának kedvez. 
A magyar bajnok Ferencváros sorsa 
is az utolsó fordulóban dől el a H 
csoportban, ahol csütörtök este 
az utolsó percben kapott góllal 
2-2-es döntetlent játszott a vendég 
Espanyollal. Mivel ugyanakkor 
a Ludogorec 1-1-re mérkőzött a 
Moszkvai CSZKA vendégeként, a 
magyar bajnok hátránya egy pont 
maradt a bolgárokkal szemben, 
ezért az utolsó fordulóban győznie 
kell Razgradban a 32 közé jutáshoz.
 
Tizenkét vízilabdázó 
nevezhető az olimpiára
Tizenkettő plusz egy játékos ne-
vezhető csapatonként a jövő nyári 
tokiói olimpia férfi  és női vízilab-
datornájára. A Vlv.hu szakportál 
beszámolója szerint a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság és a vizes 
sportokat tömörítő nemzetközi 
szövetség, a FINA szombaton 
állapodott meg arról, hogy egy 
találkozón 12 játékos szerepelhet 
majd, valamint további egy ott 
lehet az ötkarikás játékokon, akit 
sérülés vagy betegség esetén be 
lehet cserélni. A korábbi tervek 
szerint csak 11 játékos lehetett 
volna ott az olimpián.

ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG IS KIKAPOTT A SPANYOLOKTÓL A NŐI KÉZILABDA-VB-N

Botlásokkal rajtoltak Japánban

Szépítés. Neagu még „félgőzzel” is a szenegáliak elleni meccs legjobbja lett

Románia és Magyarország 
női kézilabda-válogatottjai is 
kikaptak Spanyolországtól a 
Japánban zajló világbajnokság 
csoportkörében, de egy-egy 
„kötelező” győzelmet már 
mindketten kipipáltak a Szene-
gál, illetve a Kazahsztán elleni 
sikerrel.

 » KRÓNIKA

T örténelmi vereséggel kezdte 
a Japánban zajló női kézilab-
da-világbajnokságot Románia, 

amikor szombaton 31-16-ra kikapott 
Spanyolország legjobbjaitól. A ku-
darc megviselte a játékosokat, köny-
nyeikkel küszködtek a történtek után 
és még Cristina Neagu is elismerte, 
hogy semmi pozitívumot nem említ-
het, szeretné teljesen kitörölni az em-
lékezetéből ezt a szégyent. „Semmit 
sem tudtunk megvalósítani abból, 
amit elterveztünk. Egymás után kap-
tuk a gólokat, teljesen letaglózott, 
hogy minden egyes támadásuk sike-
res volt” – fogalmazott a világklasszis 
átlövő a Gazeta Sporturilor sportna-
pilap helyszíni tudósítójának. Tomas 
Ryde szövetségi kapitány szerinte vi-
szont mindent megtett, amit lehetett, 
de el kell fogadni, hogy tapasztalat-
lan keretük van,  fi atal játékosaiknak 
időre van szükségük ahhoz, hogy 
megüssék a vébén elvárt mércét. „A 
védelmünk egy lépéssel az ellenfél 
mögött jár, ez pedig bizonytalanság-
hoz vezetett. Emiatt gyakorlatilag 
esélytelenek voltunk a spanyolokkal 
szemben” – értékelt a szakember.

A kezdeti kudarcot vasárnap korri-
gálták, amikor is megszerezték első 
két pontjukat a Szenegál elleni, „kö-
telező győzelemmel”. 29-24-re nyer-
tek, a sikerben pedig oroszlánrészt 
vállalt az a Neagu, aki tavalyi súlyos 
sérülése után még csak pár hete 
tért vissza a pályára, és még mindig 
nincs csúcsformában. Ezzel együtt ő 
volt a mérkőzés legjobbja, ami Ale-
xandru Dedu, a hazai sportági szö-
vetség elnöke szerint is túlteljesítést 
jelent a játékos részéről. A sportve-
zető amúgy továbbra sem optimista, 

szerinte a spanyolok elleni vereség 
„nehezen emészthető” meg, egyúttal 
utalt az elmúlt időszak eseményeire 
is, hiszen ismeretes, hogy a Brassó 
Corona játékosainál a Nemzetközi 
Doppingellenes Ügynökség (WADA) 
által tiltott intravénás lézerterápiát 
alkalmaztak, és ezért a válogatott 
több tagja épp a vébé előtt került ki 
a keretből.

Ezzel együtt Románia 2 ponttal a 
negyedik a C csoportban, ahol két 
forduló után Spanyolországnak és 
Montenegrónak is hibátlan a mérle-
ge. A spanyolok ugyanis a románok 
után tegnap Magyarország legjobb-
jait is felülmúlták. 29-25-re nyertek, 
de ahogyan Kim Rasmussen, a pi-
ros-fehér-zöldek szövetségi kapi-
tánya értékelte: „az elejétől kezdve 
hátrányban voltunk, csak mentünk 
az eredmény után. Azt látnunk kell, 
hogy ez egy fi atal csapat, nem vol-
tunk még együtt eleget. Folyamato-
san problémákat kellett megolda-
nunk, nem tudtunk jó helyzeteket 
kialakítani. Ez nem volt egy jó nap 
sem a csapatnak, sem nekem.” A 
dán szakember szerint sokat hibáz-
tak, egyéni megoldásokat kerestek, 
holott nem az a magyar csapat tak-
tikája. Van viszont a magyaroknak 
is két pontja ebben a C csoportban, 

szombaton ugyanis 39-15-re isko-
lázták le a kazahokat, ezért jobb 
gólaránnyal harmadik helyen 
állnak a tabellán. Szenegál és Ka-
zahsztán a várakozásoknak megfe-
lelően eddig nem szereztek ponto-
kat. A mai pihenőnap után holnap 
Magyarország–Montenegró, Ro-
mánia–Kazahsztán és Spanyolor-
szág–Szenegál párosítás szerint 
játszanak ebben a hatosban.

A seregszemle eddigi meglepe-
tései között említhetjük a címvédő 
Franciaország botlásait, hiszen 29-
27-re kikapott Dél-Koreától, majd 
tegnap 26-26-ra mérkőzött Brazíli-
ával. Ezek után a B csoportban két 
forduló után Németország vezet hi-
bátlan mérleggel, mögötte Dánia (3 
pont), Dél-Korea (3), Franciaország 
(1), Brazília (1) és Ausztrália (0) a 
sorrend. Borult a papírforma a szlo-
vén–holland meccsen is, amelyen a 
legutóbbi Eb-n bronzérmes hollan-
dok 32-26-ra kikaptak. Ebben a ha-
tosban szerepel a Kuba elleni 47-16 
arányú diadallal nyitó Norvégia is, 
amely ma játszik Szlovénia ellen. 
D hatos első fordulója nem hozott 
meglepetést, Oroszország, Svéd-
ország és Japán is 2-2 pontott gyűj-
töttek az Argentínával, Kongóval és 
Kínával teljes mezőnyben. 

 » A mai pi-
henőnap után 
holnap Magyar-
ország–Mon-ten-
egró, Romá-
nia–Kazahsztán 
és Spanyolor-
szág–Szenegál 
párosítás szerint 
játszanak a ha-
tosban.
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 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Megszakadt a Sepsi OSK nye-
retlenségi sorozata a hazai 

élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban, miután a hétvégi 18. forduló-
ban 1-0-ra legyőzte hazai pályán a 
Craiovát. A Liga 1 élmezőnyében 
tanyázó együttes elleni sikert fan-
tasztikusnak tartja a háromszékie-
ket edző Leo Grozavu, aki úgy érzi, 
hogy elsősorban annak köszönhe-
tik, hogy szívvel játszottak. „Sokat 
jelentett, hogy a kapusunk kivá-
lóan védett, de az együttes összes 
tagja az első pillanattól az utolsóig 
harcolt, odaadással és helyenként 
ésszel futballozott. Még az össze-

tett alsó felében vagyunk, kellenek 
további pontok is az alapszakasz 
hátralévő részében” – nyilatkozta a 
szakember. A Sepsi OSK-nak jelen-
leg 19 pontja van az összetettben.

Lapzártánkig további két össze-
csapás fejeződött be: az Astra 1-0-
ra legyőzte hazai pályán a Medgye-
si Gaz Metant, a Dinamo pedig 
szintén 1-0-ra nyert a vendég Iași 
ellen. A Voluntari–FCSB összecsa-
pást a szombat esti szakadó eső 
miatt elhalasztották, mert a pá-
lya alkalmatlan volt a játékra. Ma 
Botoșani–Viitorul találkozó lesz 
20.30-tól.

A Liga 1-ben ezalatt a 20. fordu-
lóban léptek pályára a csapatok, a 

listavezető UTA pedig 1-0-ra kika-
pott a Călărași vendégeként. Ezzel 
együtt élen maradt az összetettben, 
és előnyéből sem veszített, mivel 
a tabellán második Mioveni 1-0-ra 
kikapott otthon a Temesvári ASU 
Politól, a Rapid pedig Konstancai 
Farul otthonában maradt alul 3-1-
re. Az FK Csíkszereda–Buzău és a 
Kolozsvári Universitatea–Resica-
bánya összecsapások 1-1-re vég-
ződtek, ezért a hargitai együttes és 
a Szamos-parti gárda is a tabella 
alsó házában maradt. Ma 18 órától 
Petrolul–Metaloglobus mérkőzést 
rendeznek, hogy utána jövő hétvé-
gén az esztendő utolsó fordulójában 
lépjenek pályára. 

„Szívvel” törte meg nyeretlenségi sorozatát a Sepsi OSK

 » „Sokat 
jelentett, hogy a 
kapusunk kiváló-
an védett, de az 
együttes összes 
tagja az első pilla-
nattól az utolsóig 
harcolt” – értékelt 
Leo Grozavu, a 
Sepsi OSK vezető-
edzője.




