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Dániai csoportba került
a Sportklub
A Romániát képviselő Csíkszere-
dai Sportklub jégkorongcsapata 
a dániai F csoportba, miközben a 
Magyarországot képviselő Ferenc-
város a franciaországi C csoport-
ba került a Kontinentális Kupa 
sorsolása alapján. A nemzetközi 
klubtorna következő szezonjában 
az eddigi négy kör helyett csak 
három lesz, az Erste Liga élén zárt 
két együttes a november 13-15-ei 
szakaszban indul majd. Előtte 
lesz egy selejtező, ahol az izlandi 
A csoportban a Kaunas Hockey 
(litván), a Barca (spanyol), a 
Skautafelag Akureyrar (izlandi) 
és a Bat Yam (izraeli) lépnek majd 
pályára, míg a szófi ai B csoport-
ban a Crvena zvezda (szerb), a 
Mladost Zágráb (horvát), Buz 
Beykoz Isztanbul (török) és 
az Irbis-Skate Szófi a (bolgár) 
játszanak majd. A csoportkörben 
a C csoportban folytatja a Fradi 
mellett a B csoport 2. helyezettje, 
de ide sorsolták a kazah Jertisz 
Pavlodart és a francia Amiens 
Gothiquest is. Az F csoportban 
a lengyel Unia Oswiecim, a dán 
Frederikshavn és az A selejte-
zőcsoport győztese vár majd a 
Sportklubra. Az olaszországi 
D csoportba a Sheffi  eld Steelers 
(brit), az Asiago Hockey (olasz), 
egy később megnevezendő ukrán 
csapat, és az A csoport 2. helye-
zettje kerültek, míg a ljubljanai E 
csoportban a Sahtyor Szoligorszk 
(fehérorosz), az Olimp Riga (lett), 
az Olimpija Ljubljana (szlovén) 
és a B csoport győztese küzdenek 
majd. A négyes döntőbe a C, a D, 
az E és az F csoport győztese jut 
be, a fi nálét 2021. január 8–10. 
között rendezik.
 
MOB: újraválasztották
Kulcsár Krisztiánt
Újabb négy évre Kulcsár Kriszti-
ánt választották meg elnöknek 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
szombati tisztújító közgyűlésén. 
Egyedüli jelöltként indult. Három 
nem szavazat mellett, 103-an 
voksoltak igennel az újraválasztá-
sára. Kulcsár még a közgyűlésen 
elhangzott elnöki beszámolójá-
ban kiemelte: magyar szempont-
ból a jövő évre halasztott ötkari-
kás játékokra a célok továbbra is 
érvényben vannak, azokon nem 
kell módosítani, vagyis 150-160 
fős csapatlétszámot és 13 érmet 
remél a vezetőség.

 » V. NY. R.

Kényszercserék ellenére is három 
ponttal távozott Botoșani-ból a Ko-

lozsvári CFR élvonalbeli labdarúgócsa-
pata a Liga 1-es bajnokság felsőházi 
rájátszásának hétvégi harmadik fordu-
lójában, amikor is 2-0-ra nyerték meg 
a mérkőzést. A fellegváriakat edző Dan 
Petrescu még a találkozó előtt elárulta, 
hogy kezdőcsapatából ezúttal ki kellett 
hagynia Arlauszkisz kapust és Susicot, 
akik lesérültek. „Épp akik az FCSB elle-
ni rangadón a legjobbak voltak a keret-
ben. Úgy döntöttem, hogy Chipciu lesz 
a támadósorban” – mondta, miközben 

a kapuban a 18. születésnapját augusz-
tusban ünneplő Hindrich Ottó kapott 
lehetőséget. A klub saját nevelésű 
hálóőre első élvonalbeli találkozóján 
remekül teljesített, ugyanakkor a CFR 
kulcsemberei sem bízták a véletlenre 
a pontok sorsát, hiszen Omrani máso-
dik percben kiharcolt büntetőjét Deac 
magabiztosan értékesítette, hogy az-
tán tíz perccel később szabadrúgásból 
duplázva állítsa be a végeredményt. A 
CFR ennek köszönhetően 36 ponttal 
áll jelenleg a playofft  áblázat élén, hét 
pont előnyt őrizve azzal a Craiovai Uni-
versitateával szemben, amely egyel 
kevesebb találkozót játszva 29 pontnál 

tart. Ismeretes ugyanis, hogy az oltyán 
csapat egy héttel ezelőtt nem vágha-
tott neki a szezon folytatásának, mert 
a Botoșani klubjánál pozitív lett az 
egyik alkalmazott koronavírustesztje, 
és emiatt a mérkőzésüket el kellett ha-
lasztani. Azt kedden 20 órakor pótol-
ják, és a Craiova győztes „start” után 
fogadhatja a moldvaiakat, miután a 
hétvégi negyedik fordulóban 2-1-re le-
győzték hazai környezetben a Giurgiui 
Astrát. Eközben a Liga 1 alsóházában 
már az ötödik fordulónál tartanak, és 
az a Iași, amelyik csütörtök este 1-0-ra 
kikapott hazai pályán a Clinceni-től, 
tegnap a Voluntari gárdájával „szenve-

dett meg”. Az 1-0-ra elveszített össze-
csapás miatt sereghajtó az összetett-
ben. Legközelebb azzal a Târgoviștéi 
Chindiával találkozik, amelyik ma 17 
órakor a Clinceni vendége lesz. A Di-
namo–Sepsi OSK összecsapás lapzár-
tánk után fejeződött be, az ötödik for-
dulót pedig a Viitorul–Hermann stadt 
mérkőzés zárja ma 20 órakor. Ezen de-
bütálhat a szebeniek új vezetőedzője, 
akit hétvégén mutattak be. Nem oko-
zott viszont meglepetést, hiszen a ko-
rábbi sajtóhíreknek megfelelően a 35 
éves spanyol Rubes Albest bízták meg 
az élvonalbeli bennmaradásért küzdő 
erdélyi együttes szakvezetésével.

Liga 1: újoncavatással is veretlen maradt a Kolozsvári CFR

 » A CFR ka-
pujában a 18. 
születésnapját 
augusztusban 
ünneplő Hindri-
ch Ottó kapott 
lehetőséget.

A Bukaresti CSM és a Ferenc-
város női kézilabdacsapata, 
illetve a Szeged férfi együttese 
megkapta a szabadkártyát a 
Bajnokok Ligája következő 
idényére, a Dinamo férfi gár-
dája viszont nem, és csak 
tartaléklistára került – arra az 
esetre, ha valaki visszalépne. 
Az idei szezonban veretlen 
bukarestiek „szégyenteljesnek 
tartják” a döntést.

 » KRÓNIKA 

S zégyenteljesnek tartja Da-
niel Georgescu, a Dinamo 
kézilabda-szakosztályának 

menedzsere az Európai Kézilab-
da-szövetség (EHF) döntését, amely 
alapján nem kapták meg a szabad-
kártyát a Bajnokok Ligája követke-
ző idényére. A kontinentális testü-
let által kihirdetett nevezési listán 
a „tartalékosok” közé sorolták a 
román bajnokot, miközben példá-
ul a norvég Elverum vagy az ukrán 
Zaporozsja – akik sereghajtók vol-
tak  csoportjukban – indulhatnak a 
legrangosabb európai kupasorozat-
ban. A következő idényre ugyanis 
átalakul a torna, és már csak tizen-
hat csapat szerepelhet a BL-ben. 
Tíz helyet kizárólag az eddigi spor-
teredmények alapján osztottak el, 
miközben a további hatra szabad-
kártyát lehetett kérni. A bukaresti-
ek bíztak benne, hogy eredményes-
ségük révén továbbra is a BL-ben 
szerepelhetnek majd, hiszen már a 
tavalyi szezonban is továbbjutottak 
a csoportkörből, idén pedig az osz-
tályozót is megnyerték, és az élcsa-
patokkal teljes kieséses szakaszba 
verekedték magukat. Veretlenül 
várták a Paris Saint-Germain elleni 
nyolcaddöntőt, az viszont a koro-
navírus-járvány miatt elmaradt, és 
már nem is fogják pótolni. Ezért a 
Dinamo kárpótlást sem kapott, és 
amennyiben jövőre csak az új Eu-
rópa-ligában indulhat, várhatóan 
éveknek kell majd eltelnie, amíg 
Románia újfent képviseltetheti ma-
gát a legrangosabb klubtorna férfi -
mezőnyében. „A Dinamo legjobb 
éve a legaljasabb módon zárult. 

A NŐI MEZŐNYBEN TOVÁBBRA IS KÉT-KÉT ROMÁNIAI ÉS MAGYARORSZÁGI KÉZICSAPAT SZEREPELHET

„Kirúgták” a Dinamót a BL-ből

Csalódás. Nem kapott szabadkártyát az idén veretlen Dinamo a Bajnokok Ligájában

 » „A Dinamo 
legjobb éve a 
legaljasabb mó-
don zárult. Veret-
lenek voltunk, de 
kirúgtak minket 
a Bajnok Ligájá-
ból” – háborgott 
az EHF-döntésen 
Daniel Georges-
cu, a Dinamo 
szakosztályveze-
tője.

Veretlenek voltunk, de kirúgtak min-
ket a Bajnok Ligájából. Mi uraltuk a 
hazai pontvadászatot, de idén nem 
hirdettek bajnokot. Minden jogunk 
meg lett volna, hogy a BL-ben szere-
peljünk, de azt mondták, álljunk sor-
ba. Akkor miért is jönne bárki, hogy 
befektessen a klubba?” – háborgott a 
klubvezető. Szerinte nem egyértelmű 
az EHF kritériumrendszere a szabad-
kártyák elosztásakor, úgy véli, hogy 
az Elverum és a Zaporozsja kizárólag 
erős szponzoraik miatt lettek bevá-
logatva a következő szezonra. „Aki 
szponzorral érkezik, azt fi gyelembe 
veszik. Rendkívül csalódott vagyok, 
nincs erkölcs. Kicserélték a Montpel-
lier-t a Nantes-tal a francia bajnokság 
végeredményének megfelelően, de a 
többi csapat ugyanaz, aki eddig volt. 
Ti, többiek, feleslegesen dolgoztok” 
– jegyezte meg. Tény, a következő 
BL-szezon férfi mezőnyében a Zágráb 

(horvát), az Aalborg (dán), a Barcelo-
na (spanyol), a Paris Saint-Germain 
(francia), a Kiel (német), a Flens-
burg-Handewitt (német), Veszprém, 
a Vardar Szkopje (macedón), a Kielce 
(lengyel) és a Porto (portugál) oszto-
zik tíz helyen, miközben a Szeged, a 
Nantes (francia), a Celje (szlovén), a 
Meskov Brest (fehérorosz), az Elve-
rum (norvég) és a Motor Zaporozsja 
(ukrán) megkapták a szabadkártyát. 
A Dinamo mellett még a lengyel Wis-
la Plock szerepel tartalékosként arra 
az esetre, ha bármely csapat nem 
vállalná a szereplést a következő 
idényben.

A női mezőnyben eközben válto-
zatlanul két romániai és két magyar-
országi csapat szerepelhet majd a 
Bajnokok Ligája főtábláján, hiszen 
miközben a Râmnicu Vâlcea és a 
Győri ETO a befagyasztott országos 
bajnokságok következtében előter-
jesztett rangsorok szerint az élen 
végezve indulhat, addig a Bukaresti 
CSM és a Ferencváros szabadkár-
tyát kapott a 2020–2021-es idényre. 
Mellettük a francia Brest Bretagne, 
az orosz Moszkvai CSZKA, a szlovén 
Krim Mercator Ljubljana, a horvát 
Podravka Koprovnica (Kapronca) 
és a német Bietigheim kapta meg a 
szabadkártyát, a dán Esbjerg és a 
dán Odense, a francia Metz, a német 
Borussia Dortmund, a montenegrói 
Buducsnoszt, a norvég Vipers Kris-
tiansand és az orosz Rosztov-Don 
együttesével teljes mezőnyben. Tar-
talékos pozícióba a cseh Baník Most 
és a norvég Storhamar Handball csa-
patát sorolták.
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Nora Mörk távozik, Barbara Lazovic érkezik

Magánéleti okokra hivatkozva, közös megegyezéssel 
szerződést bontott Nora Mörk a Bukaresti CSM-mel. 
A világ egyik legjobb női kézilabdázójának bukaresti 
időszaka nem volt a legszerencsésebb, hiszen miután 
sérüléséből felépülve átigazolt a Győri ETO-tól, újabb 
sérülés akadályozta meg pályára lépését. Noha a nor-
vég klasszis a következő szezonra eredetileg folytatást 
tervezett a BL-szereplő gárdával, végül hazaköltözik, 
hogy családja mellett legyen. Helyére a Buducsnoszttal 
montenegrói bajnok Barbara Lazovic érkezik a CSM-hez, 
amely tegnap bejelentette a holland Martine Smeets 
leigazolását is a következő idényre. A balszélső a 
Metztől érkezik, a válogatottal világbajnoki címvédő és 
Európa-bajnoki bronzérmes.




