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Dinamo-verést ünnepelt
a Hermannstadt
Értékes három pontot szerzett 
szombaton a Hermannstadt élvo-
nalbeli labdarúgócsapata, amikor 
4-2-re legyőzte hazai pályán a 
Dinamót, a Liga 1-es bajnokság 20. 
fordulójában. Az összetettben kieső 
helyen álló szebenieknek ezáltal 
19 pontjuk lett az összetettben, de 
az újonc Târgoviștéi Chindiát nem 
tudták megelőzni, mert az 2-1-re 
felülmúlta otthon a Iași gárdáját. 
Az FCSB 2-0-ra nyert a vendég 
Medgyesi Gaz Metan ellen, ezért 
megelőzte azt a tabellán. A tegnapi 
mérkőzések lapzártánk után feje-
ződtek be, köztük az Astra–Craiova 
rangadó. A Craiova még csütörtö-
kön 3-1-re legyőzte a Botoșani-t, 
az Astra pedig a Viitorul vendége-
ként nyert 1-0-ra. Utóbbi ma 20.30 
órakor a Voluntari vendége lesz 18 
órakor pedig Sepsi OSK–Clinceni 
mérkőzést rendeznek. A Liga 1-es 
bajnokság alapszakaszából idén 
még két fordulót rendeznek. Az 
utolsó négy jövőre lesz. A felsőházi 
rájátszásba a legjobb hat csapat 
jut, a többiek az alsóházban küzde-
nek a bennmaradásért.
 
Anthony Joshua visszaszerezte
a vébéöveit
Ismét Anthony Joshua a nehéz-
súlyú ökölvívó-világbajnok, 
miután a négy szövetség övéért 
kiírt hétvégi, szaúd-arábiai gálán 
pontozással legyőzte Andy Ruiz 
Juniort. A brit júniusban technikai 
kiütéssel kapott ki Ruiztól, most 
viszont mind a 12 mentet végig-
játszották, melyek végén 118-110, 
118-110, 119-109-re nyert. A WBA, 
az IBF, a WBO és az IBO öveit el-
veszítő Ruiz jelezte, hogy szeretne 
ismét összecsapni Joshuával. „Ő 
nyert egy meccset, én is nyertem 
egyet. Legyen trilógia! Alig várom, 
hogy újra megmérkőzzünk” – 
mondta a 30 éves egyesült álla-
mokbeli mexikói bunyós. Joshua 
nem zárkózott el a kihívástól, és 
az esztendő profi  bokszmeccse 
után jelezte: „minden a felkészü-
lésről szól. Egy nap, amikor majd 
kiadom a pályafutásomról szóló 
könyvemet mesélek a tapasztala-
taimról. Az élet egy óriáskerék.” 
Hozzátette, mentalitása nem fog 
változni, és úgy érzi továbbra is 
„éhes”, de ugyanakkor a győzelme 
ellenére szerény marad.

GYŐZELEMMEL ZÁRTA A LIGA 2-ES BAJNOKSÁG IDEI UTOLSÓ FORDULÓJÁT A LISTAVEZETŐ UTA

Három pont „az ünnepekre”

Magyar specialitás. Hosszú Katinka (elől) uralja a mezőnyt vegyesen

Győzelemmel zárta a Liga 2-es 
bajnokság idei utolsó fordulóját 
a listavezető UTA labdarúgócsa-
pata. A pontvadászat februári 
folytatásáig a Mioveni is feljutó 
helyen áll, a Rapid pedig osztá-
lyozóval számolhat.

 » V. NY. R.

R angadót nyerve zárta az őszi 
szezont az UTA másodosztá-
lyos labdarúgócsapata, miután 

tegnap 3-0-ra legyőzte hazai pályán a 
Ploiești-i Petrolul együttesét. Ez volt 
a 2019-es esztendő utolsó forduló-
ja a Liga 2-es bajnokságban, a „téli 
bajnok” aradiakat edző Bálint László 
pedig érthető elégedettséggel értékel-
te az összecsapást, külön kiemelve, 
hogy sikereikért köszönettel tarto-
zik a szurkolóiknak is, győzelmüket 

pedig nekik ajánlja, mintegy kará-
csonyi ajándékként. Megjegyezte 
ugyanakkor, hogy nehéz felkészülés 
vár rájuk, mert a februárban kezdő-
dő visszavágószezon legalább olyan 
nehéz lesz, mint az őszi idény volt. 
„Januárban arra törekszünk majd, 
hogy tovább erősödjünk. Még hosszú 
út áll előttünk” – fi gyelmeztetett a 
szakember. Az UTA húsz összecsapá-
sából tizenkettőt megnyert, ötöt pe-
dig döntetlennel zárt, ezért 41 pont-
tal áll az összetett élén. A lapzártánk 
után rendezett Târgu Jiu-i Viitorul 
Pandurii–Kolozsvári Universitatea 
mérkőzés eredményétől függetlenül 
a tabella második helyén a Resicabá-
nyán szombaton 1-0-ra győző Miove-
ni telel 37 ponttal, miközben a Chiaj-
nát 3-1-re felülmúló Rapid 35 ponttal 
a harmadik. A 21. fordulóban rende-
zett eredmények miatt a Petrolul 31 
ponttal maradva a nyolcadik helyre 

csúszott vissza, sajtóinformációk 
szerint ezért le is váltja vezetőedző-
jét, Flavius Stoicant. Beérte a tabel-
lán a Bukaresti Metaloglobus, ame-
lyik az FK Csíkszeredát múlta felül 
3-0-ra, és a Temesvári ASU Poli is, 
amelyik a Târgu Jiu-i Panduriit verte 
1-0-ra. A Turris Oltul szabadnapos 
volt, de 32 ponttal így is az ötödik 
helyen maradt, csak a Snagovot 
3-0-ra legyőző Argeș FC előzte meg 
a 21. fordulóban.

Az FK Csíkszereda különben 22 
ponttal a 15. helyen telel, a Chiaj-
nát, a Resicabányát, a Snagovot és a 
Panduriit előzi meg a Liga 1-ben való 
bennmaradásért folytatott harcban. 
A szezon végén, mint ismeretes, az 
utolsó négy helyezett búcsúzik a 
másodosztálytól, az első két helye-
zett feljut a Liga 1-be, míg a dobogó 
harmadik fokán záró alakulat osztá-
lyozón vívhatja ki a feljutást.

 » Az UTA húsz 
összecsapásá-
ból tizenkettőt 
megnyert, ötöt 
pedig döntetlen-
nel zárt, ezért 
41 ponttal áll az 
összetett élén.
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 » ZÁTYI TIBOR

Az élmezőnyben végeztek a Ro-
mániát képviselő székelyudvar-

helyi Góbék Teqball Team sportolói a 
Budapesten hétvégén megrendezett 
teqball-világbajnokságon: egyéniben 
Györgydeák Apor, párosban pedig az 
Ilyés Szabolcs–Lázár Zsolt duó álha-
tott fel a dobogó harmadik fokára, mi-
közben vegyes párosban a Lázár Zsolt–
Mitri Rita kettős a negyedik helyen 
végzett. Mind a három versenyszám 
csoportkörét magabiztosan abszol-
válták a székely teqballozók. Egyéni-
ben a Székelyudvarhelyi FC játékosa, 
Györgydeák Apor nagyon könnyedén 
nyerte meg ötös csoportját és jutott a 
nyolcaddöntőbe. A legjobb tizenhat 

között kemény meccse volt Apornak, 
japán ellenfelével szemben szetthát-
rányból fordítva lépett tovább a nyolc 
közé. Itt a német Nissleint győzte le 
egy szoros és egy kevésbé szoros szett-
ben. Az elődöntőben a torna egyik fő 
esélyese, a magyarországi Blázsovics 
Ádám volt Györgydeák ellenfele, a vég-
ső győztes kétszettes meccsen kiejtette 
a Góbék Teqball Team képviselőjét, 
aki a bronzmérkőzésen montenegrói 
teqballozó felett aratott győzelemmel 
vigasztalódhatott, harmadik helyen 
végzett a vébén.

Először rendeztek vegyes páros ver-
senyt a teqballvébén, ezen a Lázár 
Zsolt–Mitri Rita duó képviselte Romá-
niát. Utóbbi kellemes meglepetésben 
részesült a csütörtöki sorsoláson, ahol 

a mezőny legfi atalabb tagjaként egy 
aláírt mezt kapott a vébé sztárvendé-
gétől, Ronaldinhótól. A Lázár–Mitri 
páros is simán vette a csoportkört, így 
első helyen lépett tovább a negyeddön-
tőbe. Folytatódott a jó forma az egye-
nes kieséses szakaszban is, a francia 
páros nem jelentett akadályt számuk-
ra. Az elődöntőben a Bányik Csaba–
Janicsek Zsanett páros várt Mitriékre, 
akik nem találták a magyarok játéká-
nak ellenszerét, így vereséget szen-
vedtek. A bronzmeccsen sem sikerült 
javítani, kétszettes meccsen kaptak ki 
Montenegrótól, negyedik helyen vé-
geztek. A férfi  párosoknál vereséggel 
kezdett az Ilyés Szabolcs–Lázár Zsolt 
duó, ám következő két meccsét simán 
„behúzta”, így a négy legjobb cso-

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A zárónap lapzártánk után rende-
zett döntői előtt már négy arany-

éremnél tartott Hosszú Katinka a 
Glasgow-ban rendezett rövidpályás 
úszó-Európa-bajnokságon, ahol a 30 
éves magyarországi világklasszis spor-
toló 400, 200 és 100 méter vegyesen 
valamint 200 méter pillangón is győz-
ni tudott, ezért 25 méteres medencé-
ben húsz elsőségnél jár. Megelőzte így 
az örökranglistán addig élen álló Cseh 
Lászlót. Az M4 Sport emlékeztet arra, 
hogy Hosszú Katinka 200 méter vegye-
sen 2013. július 27. óta őrzi veretlensé-
gét, legutóbb 2012-ben az isztambuli 
rövidpályás-világbajnokságon nem 
nyert – akkor második lett a kínai Je 
Si-ven mögött –, sikersorozata a bar-
celonai nagymedencés vb óta töretlen. 
A mostani volt a 66. diadala vb-n, Eb-
n, olimpián és világkupa-sorozatban. 
A bravúros sorozat ellenére szombati 
úszásával nem volt elégedett, meglá-
tása szerint sok fordulót elhibázott, 
és mint azt az MTI-nek hozzátette: 
amatőr módon vizet is nyelt. Ez nem 
változtat viszont impozáns diadal-

listáján, amely hozzájárult a magyar 
úszósport ezredik világversenyen 
megünnepelt sikeréhez, amelyet még 
pénteken ért el Hosszú Katinka révén. 
Amúgy 200 pillangón Jakabos Zsu-
zsanna – aki korábban 400 vegyesen 
második volt – bronzérmes lett, szom-
baton pedig a szerbiai születésű Szabó 
Szebasztian szerezte meg első érmét 
magyar színekben, amikor 50 pillan-

portmásodik egyikeként jutott tovább 
a nyolcaddöntőbe, ahol összesen öt 
pontot engedett északír ellenfelének. 
A következő körben már sokkal kemé-
nyebb feladat várt a fi úkra, a spanyol 
párossal óriásit harcoltak, az utolsó 
szettben a székelyek 22–20-ra nyertek, 
és bejutottak az elődöntőbe. A négy kö-
zött világbajnokok vártak Lázárékra, a 
montenegrói Marojevics–Mitro kettős 
pedig az asztalnál is bebizonyította, 
hogy a legjobb a világon. A bronzmecs-
csen ismét a francia Grondin–Rabeux 
páros volt az ellenfél, a székelyek pedig 
visszavágtak a csoportkörben elszen-
vedett vereségért, így a torna végén fel-
állhattak a dobogó legalsó fokára.

A páros és a vegyes páros döntőjét 
lapzártánk után rendezték.

gón második lett Oleg Kostin mögött. 
Magyarországnak szerzett még ezüst-
érmet Késely Ajna 800 gyorson, mi-
közben Lobanovszkij Maxim 50 méter 
gyorson harmadikként csapott célba.

A skóciai seregszemlén Romániának 
is lett érme Robert Glinţă révén: a 22 
éves sportoló 100 méter háton lett har-
madik az orosz Kliment Kolesnikov és 
a német Christian Diener mögött.

Két székely bronz és egy negyedik hely a teqballvébén

Hosszú Katinka „bearanyozta” a rövidpályás úszó-Eb-t

 » Mitri Rita a 
mezőny legfi a-
talabb tagjaként 
egy aláírt mezt 
kapott a vébé 
sztárvendégétől, 
Ronaldinhótól.

 » A 30 éves 
magyarországi 
világklasszis 
sportoló 400, 
200 és 100 méter 
vegyesen, vala-
mint 200 méter 
pillangón is 
győzni tudott.




