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Nyert a Rapid és a Farul
A másodosztályos labdarúgó-baj-
nokságban feljutásra pályázó 
együttesek közül a Konstancai 
Farul és a Rapid is megnyerték hét-
végi, hazai pályás mérkőzéseiket a 
második fordulóban. A tengerpar-
tiak 1-0-ra verték az újonc Bákói 
Aerostart, míg utóbbi a Pandurii 
Târgu Jiut múlta felül 2-1-re. Az 
erdélyi alakulatok közül lapzártán-
kig csak az FK Csíkszereda lépett 
pályára, amely 1-1-re mérkőzött 
meg otthon a Craiovai U 1948-cal. 
Ma Kolozsvári U–Temesvári ASU 
Poli találkozó lesz 18.30-tól.
 
Hétvégén rajtol az Erste Liga
Szeptember 12-én indul a jég-
korong-Erste Liga 2020–2021-es 
idénye, a műsort pedig a héten 
hozzák nyilvánosságra – döntött 
rendkívüli ülésén a liga. Jelenleg 
három klub – a Dunaújvárosi Acél-
bikák, az Újpest és a Ferencváros 
– pályára lépését akadályozza meg 
a koronavírus-fertőzés, a bajnok-
ságot így azok a csapatok kezdik 
meg, amelyek keretében nincs fer-
tőzött, a többiek később játsszák le 
a mérkőzéseiket. Előreláthatólag 
az erdélyi csapatok magyarországi 
találkozókkal, szeptember végén 
indítják az idényt. A csapatok kö-
zös arról is megállapodtak, hogy 
találkozók csak akkor maradnak 
majd el, ha a klubok nem tudnak 
majd tizenhárom mezőnyjátékost 
és egy kapust biztosítani pályára 
lépéshez.
 
Kizárták Babosékat
a US Open női párosversenyéből
Kizárták az első helyen kiemelt 
Babos Tímea, Kristina Mladenovic 
kettőst az amerikai nyílt tenisz-
bajnokság női párosversenyéből, 
mivel a páros francia tagja is 
kapcsolatba került a koronavírus-
sal megfertőződött Benoit Paire-rel.  
Babos–Mladenovic duó a Gabriela 
Dabrowski, Alison Riske kanadai, 
amerikai párossal találkozott volna 
a nyolcaddöntőben. Mladenovic 
egyesben két meccset játszott a 
tornán. A második – vesztes – mér-
kőzése után úgy nyilatkozott „fo-
golyként és bűnözőként” bánnak 
azokkal, így vele is, akik kapcsolat-
ba kerülhettek Paire-rel, és ezért a 
legszigorúbb koronavírus-protokoll 
vonatkozik rájuk. A férfi  párosok 
viadalában érdekelt román Horia 
Tecău eközben negyeddöntőbe 
jutott Jean-Julien Rojer oldalán.
 
Vb-ellenfelet kapott Magyarország
Magyarország férfi  kézilabda-válo-
gatottja Németországgal, Uruguay-
jal és a Zöld-foki Köztársasággal 
került azonos csoportba a januári 
egyiptomi világbajnokság szom-
bat esti sorsolásán. Ez lesz az első 
torna, amelyen már 32 csapat szere-
pel, de Románia nem kvalifi kált a 
seregszemlére. A mezőny harminc 
csapata már ismert, a maradék 
két együttes az észak-amerikai és 
karibi térségből, illetve a közép- és 
dél-amerikai térségből kerül majd 
ki. Minden csoportból az első há-
rom jut tovább a középdöntőbe, az 
utolsó helyezettek az alsóházban 
folytatják szereplésüket. A felsőház 
négy hatos csoportban folytatja 
majd, mindegyikből az első kettő 
jut a negyeddöntőbe.

Bogdan Marișca nyerte a hétvégi 
Iași Ralit, miután csapattársa, az 

élen álló címvédő és összetettben lis-
tavezető Simone Tempestini balesetet 
szenvedett szombaton, az ötödik mért 
szakaszon. A kolozsvári pilóta a 15,5 
km-es etap során elveszítette uralmát 
az autója felet, amely megpördült a le-
vegőben és lángok csaptak ki a motor-
háztető alól. Szerencsére ő is és navi-
gátora, Sergiu Itu is sértetlenül tudtak 
kiszállni a járműből, a 300 ezer euró 

értékű Skoda raliautó viszont teljesen 
tönkrement. „Ez a versenynap véget 
ért a számunkra, mert elkövettem egy 
hibát. Én és a navigátorom nem sérül-
tünk meg, egy karcolás sincs rajtunk. 
Ez része az autósportnak” – nyilat-
kozta videobejegyzésében a román 
bajnok Simone Tempestini. A Román 
Autósport-szövetség (FRAS) ugyanak-
kor jelezte, hogy kivizsgálja a baleset 
körülményeit. A történtek ellenére 
Tempestini a hétvégi futam után is az 

élen áll a hazai ralibajnokság össze-
tettjében. Mögötte az a Dan Gârtofan 
a második, aki a moldvai futamon Ma-
rișcáék mögött másodikként ért célba. 
A dobogó harmadik fokára a Norbert 
Maior–Francesca Maior duó állhatott 
fel hétvégén; a Peugeot 208 R2-vel 
versenyző fi atal testvérpár az össze-
tettben is a harmadik helyről várják az 
idény utolsó előtti futamát, a szeptem-
ber 25–26-án rendezendő Erdély Ralit. 
(Krónika)

Marișca nyert, Tempestini óriásit bukott

 » „Én és a navi-
gátorom nem sé-
rültünk meg, egy 
karcolás sincs 
rajtunk” – nyi-
latkozta Simone 
Tempestini.

Balszerencsésen indult Mirel 
Rădoi pályafutása Románia 
felnőtt labdarúgó-váloga-
tottjának szövetségi kapi-
tányaként, csapata ugyanis 
emberelőnyben, egy hajrágól 
miatt csak 1-1-es döntetlent 
játszott Észak-Írországgal, 
hazai pályán. A Nemzetek 
Ligája első fordulójában 
rendezett összecsapás ellen-
ben jól sikerült Magyarország 
válogatottjának, amelyik így a 
Törökországból rabolt három 
pont birtokában fogadta lap-
zártánk után az oroszokat.

 » V. NY. R. 

I gazságtalannak tartja Mirel Ră-
doi, Románia felnőtt labdarú-
gó-válogatottjának szövetségi 

kapitánya az Észak-Írország elleni 
hazai mérkőzésük végeredményét, 
bár azt ő is elismerte, hogy nem 
hivatkozhatnak a végtelenségig a 
balszerencsére, valahányszor ked-
vezőtlenül alakul egy találkozó a 
számukra. Ez a péntek esti, 1-1-gyel 
zárult összecsapás volt a fi atal szak-
ember első megmérettetése a fel-
nőtt együttes irányítójaként, és bár 
a bukaresti Național Aréna gyepe 
szörnyű állapotban volt az esőzé-
sek miatt, mégis sikerült megsze-
rezniük a vezetést George Pușcaș 
góljával. A papírforma is nekik ked-

DÖNTETLENNEL DEBÜTÁLT MIREL RĂDOI A FELNŐTT VÁLOGATOTT SZÖVETSÉGI KAPITÁNYAKÉNT AZ NL-BEN

Elherdálta előnyét Románia

Pazarlás. Eldriblizte lehetőségeit Románia felnőtt válogatottja az északírek ellen

 » „Amilyen 
könnyen elbuk-
tunk két pontot 
az észak-írek 
ellen, úgy visz-
szaszerezhetjük 
azt Ausztriában” 
– őrizte meg op-
timizmusát Mirel 
Rădoi.

vezett, ráadásul még emberelőnybe 
is kerültek. Ezt viszont nem tudták 
kihasználni, helyzeteik kimaradtak, 
az ellenfél viszont a hajrában feltörte 
a védelmüket és egy bevallásuk sze-
rint győzelemmel felérő döntetlen-
nel távoztak. „Elkényelmesedtünk, 
miután megszereztük a vezetést. Azt 
hiszem, ez a fő oka annak, hogy nem 
nyertünk. Minden a mi oldalunkon 
állt, és azt hittük, az ellenfél nem 
képes gólt szerezni. Az elszántságot 
említhetem csak pozitívumként, de 
most lelkileg helyre kell állítanunk 
a játékosainkat” – értékelt a lefújást 
követően Rădoi. Sok ideje nincs arra, 
hogy rendezze a sorokat, ma este 
ugyanis már a B osztály 1. csoport-
jának főesélyesével, az osztrákokkal 
játszanak a második fordulóban. 
Ausztria az első mérkőzését 2-1-re 
megnyerte Norvégia vendégeként, 

ezért élre állt az összetettben. „Ami-
lyen könnyen elbuktunk két pontot 
az észak-írek ellen, úgy visszaszerez-
hetjük azt Ausztriában. Taktikailag, 
nincs amit felrónom a fi úknak, mert 
pontrúgásból kaptuk a gólt, csupán 
fi gyelmetlenség történt. Az se bosz-
szant, hogy sok kihagyott helyzetünk 
volt, hanem épp ellenkezőleg, örülök 
annak, hogy eljutottunk helyzetekig, 
mert azok előbb-utóbb gólig érnek” – 
tette hozzá a szakember.

Megtörték az „átkot”
A Nemzetek Ligájában – mint min-
den tornán – minden pont értékes, 
de halmozottan is igaz ez Magyar-
ország labdarúgó-válogatottja szá-
mára, amelyiknek sikerült 1-0-s tö-
rökországi győzelemmel debütálnia 
a B osztály 3. csoportjában. A pi-
ros-fehér-zöldek olasz szövetségi 
kapitánya, Marco Rossi ezt a sikert 
a csapatmunka számlájára írta, an-
nak tulajdonította, hogy tanítványai 
félretették az egyéni érvényesülésü-
ket a közös eredmény érdekében. 
Ezt várta tőlük a második forduló-
ban is, amikor is lapzártánk után azt 
az orosz együttest fogadták, amelyik 
3-1-re nyert hazai pályán a szerbek 
ellen az első körben. A csütörtök 
esti siker – amelyet Szoboszlai 80. 
percben szerzett gólja eredménye-
zett – megtörte egyben az „átkot” 
is, harminchat éven át tartó nyeret-
lenségi sorozatot szakítottak meg 
Törökországgal szemben.

Rangadók az élmezőnyben
Az első fordulóban amúgy az A osz-
tály 4. csoportjában 1-1-gyel zárult a 
Németország–Spanyolország sláger-
meccs, ugyanakkor Ukrajna 2-1-re le-
győzte Svájc legjobbjait. A 1. csoport-
ban Olaszország is csak 1-1-et ért el 
otthon a bosnyákok ellen, Hollandia 
viszont 1-0-ra nyert a vendég lengyel 
válogatott ellen. Szombat este a 2. és 
a 3. csoporton volt a sor az élmezőny-
ben. Előbbiben Anglia 1-0-ra nyert 
Izlandon, míg Belgium Dániából 
rabolt három pontot 2-0-val. Utób-
bi négyesben Portugália 4-1-re verte 
hazai környezetben Horvátországot, 
miközben Franciaország 1-0-ra nyert 
Svédország vendégeként. Az élme-
zőny ma 21.45 órától Bosznia-Her-
cegovina–Lengyelország és Hollan-
dia–Olaszország párosítás szerint 
játszik, majd kedden Dánia–Anglia, 
Belgium–Izland, Svédország–Portu-
gália és Franciaország–Horvátország 
találkozók lesznek.
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Pontrablás „ifi módra”

Miközben Románia felnőtt labdarúgó-válogatottja 
elherdálta győzelmét az új szakvezetés mellett, addig az 
U21-es csapat szövetségi kapitányaként Adrian Mutu-
nak ünneplésben volt része, miután 3-1-re felülmúlták 
idegenben Finnország legjobbjait az Európa-bajnoki 
selejtezőkörben. A kék-sárga-piros együttesnek jelenleg 
három pont a hátránya a 8. csoportban a listavezető 
dánokkal szemben. Kedden Málta korosztályos váloga-
tottjának lesznek a vendégei, majd októberben Ukrajna 
otthonában lépnek pályára. A kvalifi kációs szakasz utol-
só két mérkőzését hazai környezetben játsszák majd, a 
novemberi utolsó találkozójuk pedig épp a dánok ellen 
lesz. Az Eb-re a csoportgyőztesek és a legjobb öt cso-
portmásodik kvalifi kálnak. Utóbbi mezőnyben Románia 
jelenleg a harmadik a rangsorban.




