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Éjfélig lehet szavazni
az év válogatott góljára
Florinel Coman és George Pușcaș 
találatai jutottak döntőbe a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) Face-
book-szavazásán, ahol a 2019-es 
esztendő legszebb hazai váloga-
tott gólját keresik. A szavazás ma 
éjfélkor zárul. Pușcaș a felnőtt 
válogatott színeiben, a Feröer 
szigetek ellen 4-1-re megnyert hazai 
találkozón szerzett találatával 
verseng, miközben Coman az U21-
es válogatottban jegyzett, angolok 
elleni, idegenbeli góljával pályázik 
az elismerésre. Utóbbi egyébként 
rendre nagyarányú sikereket ara-
tott a nyolcad-, negyed-, illetve az 
elődöntők során.
 
Előnybe került a Kolozsvári U-BT
a Román Kupában
A Kolozsvári U-BT férfi  kosárlab-
dacsapata hazai pályán 83:64-re 
legyőzte a címvédő Nagyszeben 
gárdáját a Román Kupa negyed-
döntőjének első összecsapásán, 
ezért jelentős előnybe került a visz-
szavágóra. A Román Kupa négyes 
döntőjének mezőnye januárban 
alakul ki, de a Szamos-partiak 
mellett a Steaua is közel került a 
továbbjutáshoz, miután az első 
meccsen 83:78-ra legyőzte a Dina-
mót. A Temesvár–Pitești találkozót 
lapzártánk után rendezték, ma 
pedig Nagyváradi VSK–Craiova 
összecsapás lesz 19 órától.
 
Lewis Hamilton lett
az év sportolója
Lewis Hamilton végzett az élen az 
európai hírügynökségek – köztük 
a Magyar Távirati Iroda (MTI) – 
2019 legjobb európai sportolóiról 
rendezett szavazásán. A Forma–1-
es világbajnoki címét idén hatodik 
alkalommal elhódító brit autóver-
senyző – aki 2014 és 2017 után har-
madszor nyerte meg a voksolást – a 
spanyolok teniszklasszisát, Rafael 
Nadalt, illetve az osztrák alpesi síző 
Marcel Hirschert megelőzve diadal-
maskodott. A lista legjobb labda-
rúgója, a holland Virgil van Dijk a 
hatodik lett, miközben a gyorsa-
ságimotoros-világbajnok, spanyol 
Marc Marquez a norvég atlétával, 
Karsten Warholmmal holtverseny-
ben a hetedik. A lista egyetlen 
magyar sportolója, a háromszo-
ros olimpiai bajnok úszó Hosszú 
Katinka a 13. helyen végzett. Az 
1958 óta megrendezett szavazáson 
– amelyen idén 26 hírügynökség 
vett részt – a csúcstartó a teniszező 
Roger Federer öt elsőséggel. Ő ezút-
tal nem került be a legjobb húszba, 
mint ahogyan romániai sportoló 
sem szerepe a listán.
 
Kĳ elölte Kína a klub-vb-nek
otthont adó városokat
A házigazda Kínai Labdarú-
gó-szövetség (CFA) megnevezte 
azt a nyolc várost, ahol a 2021-es 
klubvilágbajnokság mérkőzéseit 
rendezik. A CFA szombati közle-
ménye szerint Sanghaj, Tiencsin, 
Kuangcsou, Vuhan, Senjang, Csi-
nan, Hangcsou és Talien ad otthont 
a tornának, amelyet 2021 júniusá-
ban és júliusában első alkalommal 
rendeznek 24 csapat részvételével. 
A tornát jövőre rendezik meg utol-
jára az eddigi hétcsapatos formá-
ban, Katarban.

Erdélyi rangadókat nyerve 
búcsúztatja az esztendőt 
a Csíkszeredai Sportklub. 
A hargitai kék-fehérek a 
Brassói Corona és a Gyergyói 
HK legyőzése után továbbra is 
magabiztosan vezetik az Erste 
Liga összetettjét.
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A Brassói Coronát és a Gyer-
gyói HK-t is legyőzte a Csík-
szeredai Sportklub jégko-

rongcsapata az ünnepek alatt, a két 
találkozó eredménye pedig mind az 
Erste Liga, mind a hazai pontvadá-
szat összetettjében számít.

A barcaságiakat hazai környe-
zetben verte 6-4-re a kék-fehér 
együttes, Jason Morgan vezető-
edző szerint pedig csapatuk erejét 
mutatja, hogy sikerült erőt meríte-
niük, amikor hátrányba voltak, és 
akkor is, amikor ellenfelük vissza-
zárkózott melléjük. „Adorján na-
gyon remek teljesítményt nyújtott 
ezúttal is és a kupában mutatott 
remek formáját sikerült átmente-
nie erre a meccsre is. Ez a hatvan 
perc megmutatta, hogy a srácok 
mennyire tudnak egymásért is 
küzdeni” – vélekedett a szakem-
ber. Ondrej Rusnak, a brassóiak 
másodedzője a sebesség számlá-
jára írta az eredményt, de bár sze-
rinte a második harmadban hozott 
változtatások hatékonyak voltak, 
a felzárkózásuk adta lélektani 
előnyt nem tudták kihasználni.

A barcaságiak aztán szomba-
ton, immár saját szurkolóik előtt 
pályára lépve, újfent gyengén 
kezdtek, de a Schiller Vasas ellen 
gyorsan fordítottak, és végig ural-
ták a játékot a 7-2-es győzelemhez. 
Mindegyik góljukat más játékos 
szerezte, amiért Rusnak külön 
gratulált tanítványainak.

Ezalatt a Sportklub Gyergyó-
szentmiklóson aratott 5-1 arányú 

A CSÍKSZEREDAI SPORTKLUB A BRASSÓI CORONÁT ÉS A GYERGYÓI HK-T IS LEGYŐZTE AZ ERSTE LIGÁBAN

Óévbúcsúztatás hokirangadókkal

Székely rangadó. A kék-fehérek Gyergyóban is „elütötték a korongot” a piros-fehérek elől

 » Jason Mor-
gan vezetőedző 
szerint csapatuk 
erejét mutatja, 
hogy sikerült 
erőt meríteniük, 
amikor hátrány-
ba voltak, és 
akkor is, ami-
kor ellenfelük 
visszazárkózott 
melléjük.

sikert, de a találkozó csak az utol-
só harmadban dőlt el, hiszen előtte 
0-0-ra, majd 1-1-re zárták a játékré-
szeket. A házigazda GYHK-t edző 
Malcolm Cameron szerint viszont 
már jóval az utolsó harmad előtt 
elveszítették a meccset, mert „ször-
nyen játszottak”. „Nem elfogadha-
tó, hogy hazai pályán ilyen telje-
sítményt tegyünk le az asztalra. Öt 
gólt szerzett az ellenfél a kék vonal-
ról, nem blokkoltuk a lövéseket, és 
a kapunk előtt sem fi gyeltünk elég-
gé. Bátorságra van szükség, hogy 
blokkoljunk egy lövést, kemény-
nek kell lenni, és mi nem voltunk 
azok. Egy olyan csapat ellen, mint 
a Csíkszereda, ha nem nyújtasz ki-
egyensúlyozott teljesítményt, ak-
kor ez a következménye” – értékelt. 
Jason Morgannak értelemszerűen 
csak dicsérő szavai voltak a székely 
rangadó után, együttese ugyanis 
továbbra is magabiztosan vezeti az 

Erste Liga összetettjét, ahol 31 le-
játszott találkozó során 80 pontot 
gyűjtött. Az alapszakasz tabellájá-
nak második helyén a Ferencváros 
áll 62 ponttal. Ezt 29 mérkőzésen 
gyűjtötte, mint a Brassói Corona, 
amelynek 56 pontja van.

Ma a Gyergyói HK-t fogadják a 
Cenk alattiak, és ez lesz az idei 
esztendő utolsó összecsapása a 
számukra. Az alapszakasz január 
3-án folytatódik Újpest–Gyergyói 
HK, Sportklub–Fehérvár párosítás 
szerint, majd szombaton Brassó–
Fehérvár, vasárnap pedig újabb 
Brassó–Sportklub rangadó lesz.

Brassóban különben biztosan 
nem lép ma pályára a gyergyóiak 
amerikai légiósa, Mitch Jones, akit 
az Erste Liga fegyelmi bizottsága 
hat mérkőzésre eltiltott, amiért a 
Sportklub elleni rangadón botjával 
megütötte Csomortáni Zsolt játék-
vezetőt.
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S imona Halep nélkül fogadja Ro-
mánia Fed-kupa-csapata Oroszor-

szágot – február 7–8-án Kolozsváron 
–, mivel a korábbi világelső, kétszeres 
Grand Slam-győztes teniszező beje-
lentette, hogy a válogatott helyett a 
jövő évi tokiói olimpiára összpontosít 
inkább. „Ahhoz, hogy az olimpián 
szerepeljek, épnek kell lennem. A csa-
pattal közösen döntöttünk. Nem vonu-
lok vissza a Fed-kupából, de jövőre az 
olimpiát választom” – magyarázta a 
hazai teniszszövetség hétvégi gáláján. 
Halep az idei szezonban elődöntős volt 
Romániával a Fed-kupában, de kikap-
tak a későbbi győztes Franciaország-
tól, és a jövőre változó kiírás miatt se-
lejtezőt kell vívniuk a budapesti döntő 
tornán való részvételért. Magyaror-
szág, mint ismeretes, házigazdaként 
alanyi jogon pályára léphet majd.

Halep különben a negyedik he-
lyen áll most a világranglistán, ahol 
Ashleigh Barty, Karolina Pliskova és 
Naomi Oszaka előzték meg. Elmon-
dása szerint jó döntés volt, hogy Du-
bajban készült eddig, mert ott meleg 
volt. „A hátam sem fájt. Korábban a 
hegyekben készültem, és rendszerint 
meg is fáztam. Nem tudom, hogy lesz 
januárban, de most úgy érzem, hogy 
jó munkát végeztem” – magyarázta. 
Halep mellé, mint ismeretes, vissza-
tért Darren Cahill vezetőedzőnek, se-
gítőjének pedig Daniel Dobre helyett 
Irina Begu egy korábbi trénerét, Ar-
temon Apostu-Afremovot választotta.

Halepet újfent az esztendő legjobb 
romániai női teniszezőjévé választot-
ták, mint ahogyan a Fed-kupa-csa-
pattal elért sikereiért különdíjat ve-
hetett át a sportági szövetség év végi 
gáláján. A legjobb férfi  teniszezőnek 
járó elismerést Horia Tecău vehette 

át, miközben Marius Copil különdíjat 
kapott a Davis-kupában elért tízéves 
pályafutása révén. Dobre az év edzője 
lett, de több elismerés között Filip Jia-
nut és Fatima Keitát is jutalmazták az 
év legjobb juniorjaiként.

A következő szezont Halep Auszt-
ráliában kezdi, ahol előbb január 
12-18-án az adelaide-i tornán ado-
gat, majd pedig január 20. és febru-
ár másodika között az év első Grand 
Slam-tornáján, az Australian Openen 
lép pályára. Az első WTA-tornák ha-
todikán kezdődnek, Brisbane-ben, 
Shenzhenben és Aucklandben, míg 
az adelaide-i viadallal egy időben a 
hobarti versenyt is megrendezik. Az 
olimpiára a Roland Garros utáni vi-
lágranglista legjobb 56 helyezettje 
szerez kvótát, de mivel több egyéb 
feltételnek is meg kell felelni, akár a 
top százon kívül eső teniszező is ado-
gathat majd Tokióban.

Halep nélkül adogat Románia Oroszország ellen
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legjobb romániai 
női teniszezőjévé 
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mint ahogyan a 
Fed-kupa-csapat-
tal elért sikere-
iért különdíjat 
vehetett át a 
sportági szö-
vetség év végi 
gáláján.




