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Gyenes őrzi előnyét a Malle
Moto összetettjének élén
A hétfői gyászszünet után tegnap a 
Wadi al-Dawasir közötti kilencedik 
szakaszt már a motorosmezőny is 
teljesítette a Szaúd-Arábiában zajló 
Dakar Ralin, a KTM-mel versenyző 
Gyenes Emánuel Mani pedig a szer-
vizcsapat nélküliek csoportjában, a 
Malle Moto kategóriában Benjamin 
Melot mögött másodikként célba 
érve élen maradt az összetett-
ben. A motorosok között Pablo 
Quitanilla lett a szakaszgyőztes, 
de az összetett élén Ricky Brabec 
maradt. Mani itt a 32. helyen áll. 
A quadosok között az összetettben 
is élen álló Ignacio Casale nyert, 
míg az autósok között Stéphane 
Peterhansel ért elsőként célba. Az 
összetettben Carlos Sainz maradt 
az élen. Ma Haradhból Shubaytah 
felé veszi az irányt a verseny, a me-
zőnynek összesen 608 kilométert 
kell megtennie.
 
Vereséggel kezdte Románia
a vízilabda-Eb-t
Románia férfi  vízilabda-válo-
gatottja 9-8-ra kikapott tegnap 
Hollandiától a Budapesten zajló 
Európa-bajnokság B csoportjának 
nyitófordulójában. A következő 
találkozójuk csütörtökön 14 órától, 
Szerbia ellen lesz az Oroszország-
gal teljes négyesben. Magyarország 
lapzártánk után kezdett.
 
Etikátlan kölcsönzés
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság 
helybenhagyta a Román Labda-
rúgó-szövetség (FRF) fegyelmi 
bizottságának azon döntését, 
amely 75 ezer lejre bírságolta az 
FCSB-t a Giurgiui Astrának nyújtott 
kölcsön miatt. A bukaresti klubot 
tavaly nyáron büntették meg, 
etikátlannak minősítve, hogy a 
hazai élvonalban szereplő futball-
csapat egy másik, ugyancsak Liga 
1-ben érdekelt együttest ily módon 
segítse. Az Astra különben szintén 
75 ezer lejes pénzbírságot kapott 
ebben az ügyben.
 
Quique Setién váltotta
Valverdét a Barcelonánál
Szerződést bontott vezetőedzőjével, 
Ernesto Valverdével a Barcelona 
spanyol élvonalbeli labdarúgócsa-
pata, helyére pedig Quique Setiént 
nevezték ki. Az 55 éves Valverde 
2017 nyarán, Neymar távozása után 
vette át a Barcelona irányítását, és 
egymás után kétszer bajnoki címre 
vezette a csapatot. A Bajnokok 
Ligájában viszont nem tudott meg-
felelni az elvárásoknak: a Róma és 
a Liverpool ellen is emlékezetes, há-
romgólos előnyről bukott el egy-egy 
párharcot. Az utolsó csepp a pohár-
ban – a sereghajtó Espanyol elleni 
2-2-es döntetlent követően – az 
Atlético Madrid ellen 2-1-es előnyről 
elveszített spanyol Szuperkupa-elő-
döntő volt. A 61 éves Steién 2022. jú-
nius 30-áig szóló szerződést kötött 
a spanyol élvonalban listavezető 
gránátvörös-kékekkel. Edzőként a 
Racing Santandernél kezdte pálya-
futását, amelyben játékosként több 
mint háromszáz meccsen lépett 
pályára, majd többek között volt – 
három hónapig – Egyenlítői-Guinea 
szövetségi kapitánya, a Logronés, 
a Lugo, a Las Palmas és legutóbb a 
Betis vezetőedzője.
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A Nemzetközi Sportdöntőbíróság 
(CAS) felfüggesztette a Román 

Labdarúgó-szövetség (FRF) szakbi-
zottságai által a Kolozsvári CFR-re 
decemberben kirótt büntetést, ezért 
a hazai bajnokcsapat új játékoso-
kat igazolhat a téli szünetben. Is-
meretes, hogy a fellegváriaknak ezt 
megtiltotta a hazai szervezet, de fel-
lebbeztek az ítélet ellen, mivel meg-
látásuk szerint kétszer ugyanazért a 
vétségért nem büntethetőek, márpe-
dig az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) korábban már szankcionálta 
őket 200 ezer eurós pénzbírsággal a 
pénzügyi fair play megsértéséért. A 
CFR-t edző Dan Petrescu pár nappal 
ezelőtt elárulta, hogy már kiszemelt 

pár játékost, akikkel erősítene a ke-
retén, de a CAS döntéséig nem köt-
hettek szerződést új futballistával. A 
lausanne-i testület ugyan még nem 
bírálta el a fellebbezésüket, de az 
FRF-büntetés végrehajtásának fel-
függesztése miatt egyelőre szabadon 
igazolhatnak. A bukaresti sportsajtó 
úgy tudja, hogy a tegnapi döntés ré-
vén az átigazolási piacon zöld utat 
kapó kolozsváriak első érkezője az 
Anderlecht válogatott középpályá-
sa, Alexandru Chipciu lehet, miköz-
ben a Dinamótól Denis Ciubotariut 
vásárolnák meg 150 ezer euróért. 
Eddig két futballistától váltak meg: 
Andrei Mureșan a Kolozsvári Uni-
versitatea másodosztályos együtte-
sénél folytatja, Răzvan Horjot pedig 
a Clinceni gárdájának adták köl-

csön. A két középhátvéd az elmúlt 
időszakban nem szerepelt Petrescu 
kezdőcsapatában.

A CFR, mint ismeretes, nemcsak 
a Liga 1-es címvédés érdekében erő-
sítene, hanem az Európa Ligában is 
versenyben van még, ahol a tizenha-
toddöntőben a Sevillával fog találkoz-
ni. A Transilvania Reporter úgy tudja, 
hogy a CFR költségvetését az amerikai 
elektromos autókat gyártó Tesla egy 
társvállalata fogja támogatni az elkö-
vetkező három évben, amely mintegy 
20 millió eurót kínál, hogy a csapat a 
következő szezonban megcélozhassa a 
Bajnokok Ligája-főtáblát. Az együttes 
január 25-ig Spanyolországban edzőtá-
borozik, ahol öt barátságos mérkőzést 
fog játszani. Első tétmérkőzése február 
másodikán, az FCSB ellen lesz.

Zöld jelzést kapott a Kolozsvári CFR a futballpiacon
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Közel volt az újabb bravúros 
győzelemhez Magyarország 
férfi  kézilabda-válogatottja az 
osztrák–norvég–svéd rende-
zésű Európa-bajnokságon. Az 
olimpiai és világbajnoki címvé-
dő dánokkal szemben hétfőn 
elért 24–24-es döntetlennel 
a magyar csapatnak minden 
esélye megvan a csoportból 
való továbbjutásra.

 » HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

A z oroszok legyőzése után 
bizakodva várta a sztárjáté-
kosokat felvonultató Dánia 

elleni összecsapást Magyarország 
férfi  kézilabda-válogatottja az oszt-
rák–norvég–svéd rendezésű Euró-
pa-bajnokság csoportkörének má-
sodik fordulójában. Különösen azt 
követően, hogy az olimpiai és világ-
bajnoki címvédő hétfői ellenfél az 
első összecsapásán meglepetésre 
kikapott Izlandtól. Gulyás István 
szövetségi kapitány csapata szinte 
végig vezetett a svédországi Malmő-
ben rendezett találkozón, a dánok 
folyamatosan az eredmény után 
futottak. A magyarok azonban nem 
tudták megtartani előnyüket, sőt 
a hajrában a rivális először a mecs-
cs folyamán átvette a vezetést. Az 
egyik legeredményesebb magyar 
játékos, Szita Zoltán végül egyenlí-
tett, így 24-24 arányú döntetlennel 
ért véget a mérkőzés.

Gulyás természetesen bosz-
szús volt a lefújás után, mert mint 
mondta: végig a kezükben tar-
tották az irányítást, épp a végén 
„nem értették meg egymást”. „Azt 
játszottuk, amit elterveztünk. Nagy 
nyomás volt rajtunk a dán közös-
ség miatt is, de még így is elbírtuk 
a terhet. Egyelőre még kavarog-
nak bennem az érzések, de biztos 
vagyok benne, hogy fél óra múlva 
már boldog leszek. Megint tettünk 
egy lépést a csapatépítés felé, be-
bizonyították a fi úk, hogy valóban 
helyük van a válogatottban hosz-

A TOVÁBBJUTÁSÉRT JÁTSZIK IZLAND ELLEN MAGYARORSZÁG FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA

Tálas szerint van jövője a csapatnak

Szárnyalnak. Szita Zoltán és Magyarország bravúros eredményeket ünnepel az Európa-bajnokságon

 » „Eddig 
is nagyon jól 
teljesítettek, 
de a folytatás-
ban még több 
lenne bennük. 
Először azonban 
a legfontosabb 
a továbbjutás, 
ami nagyon nagy 
siker lenne a ma-
gyar válogatott-
nak” – mutatott 
rá Tálas Huba.

szabb távon. Holnap új nap lesz, 
megyünk tovább” – idézte a szak-
embert a Magyar Kézilabda-szövet-
ség hivatalos honlapja. Tanítványai 
közül Balogh Zsolt is megjegyezte, 
hogy bár a meccs előtt még minden-
ki „aláírta” volna ezt az egy pontot, 
a játék képe alapján elégedetlenek a 
döntetlennel. Szerinte fantasztiku-
san összeálltak a dánok ellen, még 
keretük fi atal tagjai sem ijedtek meg 
a nagynevű ellenféltől.

A másik hétfői meccsen Izland 
simán, tizenegy góllal felülmúlta 
Oroszországot, így már továbbjutott 
a csoportból. A szerdai záróforduló-
ban dől el, hogy mellette a magyar 
vagy a dán válogatott kvalifi kálja 
magát a következő körbe. A magyar 
együttes ma 19.15-től épp Izlanddal 
mérkőzik meg, és amennyiben nem 
szenved vereséget, továbbjut.

Tálas Huba korábbi román váloga-
tott kézilabdázó, a Székelyudvarhelyi 
KC volt csapatkapitánya szerint már 
az oroszok legyőzése is nagy ered-
mény volt a magyar együttes szá-
mára, amely meglepte az ellenfelét, 
ezen a mérkőzésen pedig nagyon jól 
felszívták magukat a játékosok. „Az-
tán hétfőn este szenzációs meccset 
játszottak a dánok ellen, nagyon jó 

volt a védekezés és a kapusteljesít-
mény. Sajnos a végén túlságosan si-
ettek, és a bírók is kissé beleszóltak 
a meccsbe” – mondta Tálas, aki úgy 
véli, a továbbjutáshoz Izland ellen 
ugyanolyan pontos játék kell, mint a 
dánokkal szemben, illetve még több 
kapusbravúr.

A Tordai Potaissa játékosa hang-
súlyozta: a magyar válogatottnál 
jelenleg generációváltás van, főként 
fi atal játékosok találhatók a keret-
ben. „Kevés eséllyel indultak az Eb-
re, de eddig nagy meglepetést okoz-
tak. Egyértelműen van jövője ennek 
a csapatnak.” Hozzátette, úgy men-
tek erre a kontinenstornára, hogy 
nem volt nyomás rajtuk, főként a 
tapasztalatszerzés volt a lényeg. 
Eredményeikkel azonban felülmúl-
ták az elvárásokat, jól játszanak, és 
végig hajtanak. „Eddig is nagyon jól 
teljesítettek, de a folytatásban még 
több lenne bennük. Először azon-
ban a legfontosabb a továbbjutás, 
ami nagyon nagy siker lenne a ma-
gyar válogatottnak” – mutatott rá a 
33 éves beállós.

A magyaroknak jelenleg 3 pontjuk 
van az E csoportban, ahol Izland 4, 
Dánia 1, Oroszország pedig 0 pont-
nál tart.
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