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George Puşcaş vehette át a 2019-es 
esztendő legjobb futballistájának 

járó elismerést a romániai labdarúgás 
hétfő esti gáláján. Az angliai Reading 
Bihar megyei válogatott csatára az év 
támadója címet érdemelte ki, mint 
ahogyan az U21-es válogatott tagja-
ként az év futballsikeréért járó díjat is 
átvehette a bukaresti eseményen. Eb-
ből a korosztályos Eb-elődöntőt játszó 
együttesből jutalmazták Ionuț Radut is 

az év kapusa díjjal, de azért a Liga 1-es 
bajnok Kolozsvári CFR sem maradt 
elismerés nélkül: Ciprian Deac lett a 
legjobb középpályás, Marian Copilu a 
legjobb klubvezető, a legjobb hátvéd, 
Cristian Manea pedig szeptemberben 
került a CFR-től az FCSB-hez. Az év 
edzője címet Răzvan Lucescu kapta, 
aki a Görög Kupát és az országos baj-
nokságot is megnyerte a Szaloniki 
PAOK-kal, majd nemrég már az al-Hilal 
Riad mestereként nyerte meg az ázsiai 
Bajnokok Ligáját. Az év játékvezetője 
Ovidiu Hațegan lett.

Az év leglátványosabb fejlődését 
Denis Ciobotariunak tulajdonították, 
miközben a legjobb fi atalként Valentin 
Mihăilă kapott elismerést a gálán. Az 
év légiósa Billel Omrani lett, a legjobb 
gólvágónak a Ludogorec Bihar megyei 
csatárát, Claudiu Keșerűt választották, 

miközben Ioan Andone és Ion Vlădoiu 
pályadíjat kaptak. A 2019-es esztendő 
legjobb női labdarúgójának Teodora 
Meluțát választották, míg a legjobb te-
remlabdarúgó Felipe Oliveira lett.

A gálán immár hagyomány, hogy 
kiosztanak egy különdíjat is egy olyan 
sportolónak, aki nem labdarúgóként 
jegyzett sikereket. Idén sportkarrier-
jéért a tornász Marian Drăgulescut 
jutalmazták.

A romániai újságírók sportklubja 
először 1999-ben rendezte meg a ro-
mániai futballgálát. Pușcaș előtt töb-
bek között Gheorghe Hagi, Cosmin 
Contra, Cristian Chivu, Adrian Mutu, 
Răzvan Raţ, Cristian Săpunaru, Gab-
riel Torje, Lucian Sânmărtean, Denis 
Alibec, Constantin Budescu vagy ép-
pen Răzvan Marin vehették át az év 
futballistájának járó serleget.

George Puşcaş lett a 2019-es év legjobb futballistája
 » Az angliai 

Reading Bihar 
megyei váloga-
tott csatára az év 
támadója címet 
érdemelte ki, 
mint ahogyan az 
U21-es váloga-
tott tagjaként az 
év futballsikeré-
ért járó díjat is 
átvehette a buka-
resti eseményen.

A vártnál nehezebben nyerte 
meg Kazahsztán elleni mér-
kőzését Románia női kézilab-
da-válogatottja a Japánban 
zajló világbajnokságon, Cris-
tina Neagut viszont pihentette 
Tomas Ryde szövetségi kapi-
tány, hogy segítségükre legyen 
a mai, Montenegró elleni 
összecsapáson. A Per Johans-
son és Adrian Vasile edzette 
exjugoszláv ország válogatottja 
szoros meccsen legyőzte Ma-
gyarország legjobbjait.

 » V. NY. R.

M egizzasztotta tegnap Ka-
zahsztán válogatottja Ro-
má nia legjobbjait a Japán-

ban zajló női kézilabda-világbaj-
nokság csoportkörének harmadik 
fordulójában, és a vártnál sokkal 
nehezebben, 22-20 arányú győze-
lemmel gyűjtötte be a „kötelezőnek 
tartott” két pontot a C hatosban. A 
sokat hibázó romániai keretben ez-

ROMÁNIA A MAGYARORSZÁGOT LEGYŐZŐ MONTENEGRÓ ELLEN TARTALÉKOLT A NŐI KÉZILABDA-VB-N

Kiszenvedett győzelem, elszalasztott esély

Elismerés. George Pușcaș (balra) díjazottként zárja az évet

 »  A monte-
negróiak tegnapi 
győzelme felérté-
kelte a pénteki 
Románia–Ma-
gyarország talál-
kozót a C cso-
portban, hiszen 
amennyiben ma 
a piros-fehér-zöl-
dek begyűjtik 
a kötelező két 
pontot Szenegál 
ellen, akkor az 
utolsó forduló 
dönt a továbbju-
tásról.

úttal nem lépett pályára Cristina Nea-
gu, akit Tomas Ryde szövetségi kapi-
tány pihentetett a mai, Montenegró 
elleni összecsapásra. A szakember 
amúgy elismerte, hogy a találkozó ne-
hezebb volt, mint amire számított, de 
most már csak az a fontos, hogy győz-
tek. „Koncentráljunk inkább a követ-
kező mérkőzésre. Ezúttal nem tudtuk 
blokkolni a csípőből lőtt labdákat, 
ezt meg kell oldanunk. Montenegró 
játékstílusa hasonló a Buducsnosz-
téhoz, Neagu pedig ebben járatos, 
ugyanis a montenegróiak is jól ismer-
nek minket” – ecsetelte Ryde, utalva 
arra, hogy a világ legjobb női kézilab-
dázója korábban évekig a monteneg-
rói bajnokcsapatnál játszott, mielőtt 
hazatért a Bukaresti CSM-hez, ahol 
az az Adrian Vasile edzi, aki Per Jo-
hansson szövetségi kapitány segítője 
az exjugoszláv válogatottnál. A svéd 
szakember különben volt korábban 
a CSM edzője is, keretében pedig öt 
játékos is romániai klubcsapatban 
szerepel, miközben ketten Magyaror-
szágon játszanak. A többiek mind a 
Buducsnosztból kerültek ki.

Hogy az összeszokottság vezette-e 
sikerre Montenegrót a világbajnok-
ság eddigi mérkőzésein, vagy csak az 

ellenfeleik fogtak ki gyengébb napot 
ellenük, azt nem tudni, az viszont 
tény, hogy eddig hibátlan a mérlegük. 
Igaz ugyan, hogy első igazán komoly 
találkozójuk csak tegnap volt, ami-
kor is rendkívül szoros csatát vívtak 
Magyarország legjobbjaival. 25-24-re 
nyertek, az eredmény pedig jól tükrö-
zi, hogy apróságok döntötték el a két 
pont sorsát. A piros-fehér-zöldeket 
edző Kim Rasmussen szerint voltak 
erőnléti problémáik is, hiszen a vé-
gére elfáradtak, mindemellett pedig 
nem sikerült a saját játékukat játsza-
niuk. Ennek ellenére büszke tanítvá-
nyaira, amiért minden tőlük telhetőt 
megtettek, és szerinte a csoport egyik 
legjobbja ellen mindig van esély a 
vereségre. A montenegróiak tegnapi 
győzelme viszont felértékelte a pénte-
ki Románia–Magyarország találkozót 
ebben a C csoportban, hiszen ameny-
nyiben ma a piros-fehér-zöldek be-
gyűjtik a kötelező két pontot Szenegál 
ellen, akkor az utolsó forduló dönt a 
továbbjutásról. „Élet-halál harcot kell 
vívnunk a románokkal, nincs mese” 
– fogalmazott az M4 Sportnak Tomori 
Zsuzsanna.

Szenegál egyébként tegnap 29-20-
ra kapott ki Spanyolországtól, amely-

nek így hat pontja van. Hat pontnál 
tart Montenegró is, miközben Ro-
mánia négy, Magyarország pedig két 
ponttal áll a harmadik, illetve negye-
dik helyen. Szenegált és Kazahsztánt 
egyaránt nulla ponttal jegyzik a C 
csoportban.

A tegnapi összecsapások után az 
A csoportban Norvégia (6 pont), 
Hollandia (4), Szerbia (4), Ango-
la (2), Szlovénia (2) és Kuba (0) a 
sorrend, a B-ben Németország (6), 
Dél-Korea (5), Franciaország (3), 
Dánia (3), Brazília (1) és Ausztrália 
(0) az állás, míg a D-ben Oroszor-
szág (6), Svédország (6), Japán (4), 
Argentína (2), Kína (0) és Kongó (0) 
sorrendből várják a negyedik fordu-
lót. A csoportokból, mint ismeretes, 
az első három helyezettek jutnak a 
középdöntőbe. A mai Montenegró–
Románia és a Kazahsztán–Spanyol-
ország találkozók reggel 8 órakor 
kezdődnek, a Magyarország–Szene-
gál találkozó délben lesz. A C cso-
port számára csütörtökön pihenő-
nap lesz, majd pénteken 8 órakor 
Montenegró–Spanyolország, 12 óra-
kor pedig Románia–Magyarország 
párosítás szerint véglegesíthetik a 
továbbjutási sorrendet.
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 » RÖVIDEN

Angliával gyakorol Románia
júniusban
Anglia labdarúgó-válogatottjával 
játszik majd barátságos mérkőzést 
jövő év június 7-én Románia. A 
hazai sportági szövetség tegnapi 
bejelentése alapján a találkozót 
idegenben rendezik. Románia utol-
jára 2000-ben 3-2-es győzelemmel 
mérkőzött meg az angolokkal, az 
akkori Európa-bajnokságon. Anglia 
ezúttal már biztos részvevője lesz 
a jövő évi kontinensviadalnak, Ro-
mánia viszont pótselejtezőt játszik 
majd márciusban a még szabadon 
lévő helyért.
 
A Botoșani segítségével őrzi
előnyét a Kolozsvári CFR
A Botoșani 1-0-ra legyőzte hétfő 
este hazai pályán a Viitorul labda-
rúgócsapatát a Liga 1-es bajnokság 
18. fordulójában, ezért a konstan-
cai gárda elszalasztotta a lehetősé-
get, hogy beérje az összetett élén a 
Kolozsvári CFR-t. A fellegváriak 35 
ponttal állnak az élen, mögöttük 
az Astrának 34, a Viitorulnak 32 
pontja van. A Botoșani 26 ponttal 
a hetedik. Tegnapi lapzártánk után 
hétközi forduló kezdődik, amikor 
is ma Clinceni–Hermannstadt (14 
óra), Kolozsvári CFR–Sepsi OSK 
(18) és Dinamo–Târgoviște (20.30) 
párosítás szerint játszanak.
 
Megelőzte a Fradi a Brassói Coronát
A Ferencváros jégkorongcsapata 
4-0-ra legyőzte hétfő este hazai 
pályán a Brassói Coronát, ezért az 
összetettben is megelőzte a barca-
sági együttest. A címvédő budapes-
tiek 48 ponttal állnak a második 
helyen, miközben a szintén 48 
pontnál tartó Cenk alatti „Farka-
sok” a harmadik helyen tanyáznak.

Lionel Messi nyerte az idei Aranylabdát

Kereken tíz évvel első Aranylabda díja után, immár a rekor-
dot jelentő hatodik alkalommal választották az év legjobb 
labdarúgójának Lionel Messit, a Barcelona argentin klasz-
szisát. A France Football magazin hétfő esti, párizsi gáláján 
átadott serlegért idén a BL-győztes Liverpool játékosával, 
a holland Virgil van Dĳ kkel és örök riválisával, a Juventus 
portugál csatárával, Cristiano Ronaldóval versengett. „Az 
is hihetetlen, amikor egyszer elnyered az Aranylabdát, hát 
még az, ha hatszor, de a rekordok azért vannak, hogy meg-
döntsék őket. Nem tudom ki, vagy mikor fogja megdönteni, 
de szerintem lehetséges. Jelenleg viszont én vagyok a 
csúcstartó, és boldog vagyok” – mondta a korábban 2009-
ben, 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben és 2015-ben győztes 
Messi. Eddig az ötszörös Aranylabda-győztes Cristiano 
Ronaldóval közösen szerepeltek az örökrangsor élén, meg-
előzve Michel Platinit, Johan Cruyff ot és Marco van Bastent, 
akik egyaránt három-három alkalommal emelhették 
magasba a trófeát. Mivel korábban kiszivárgott a hír, hogy 
idén Messi vagy Van Dĳ k nyer, Ronaldo nem is vett részt a 
gálán – ahogyan amúgy tavaly sem –, helyette az aznap 
rendezett olasz futballgálán jelent meg, hogy átvegye a 
Serie A legjobb játékosának járó díjat. Ezzel kapcsolatban 
a párizsi eseményen egy holland újságíró kérdezte Van 
Dĳ kot arról, hogy mit szól Ronaldo távolmaradásához, a 
jelek szerint az egyik vetélytársát kipipálhatja. A holland 
hátvéd válasz helyett visszakérdezett: „Miért? Ő egyáltalán 
vetélytárs volt?”




