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Râmnicu Vâlceára került a női kézilabda-Román Kupa
Öt hónap kényszerszünet után rendeztek Romániában ismét tét-
mérkőzést a női kézilabdázók számára, a hétvégi bukaresti tornán a 
2019–2020-as idény Román Kupája talált gazdára. A serleget végül a 
SCM Râmnicu Vâlcea emelhette a magasba, a vasárnap esti döntő-
ben ugyanis 22-19-re legyőzte a Bukaresti CSM együttesét. A főváro-
siak ugyan a második félidőben lefaragtak a hátrányukból, az első 
játékrészben felhalmozott nyolcgólos különbség viszont túl nagynak 
bizonyult a címvédésükhöz. A vâlceaiak ráadásul ezzel az év Román 
Szuperkupáját is megszerezték, a koronavírus-járvány miatt ugyanis 
a sportági szövetség most összevonta a két találkozót. A Román Kupa 
bronzérme a Gloria Buzău együtteséé lett, amelyik a kisdöntőben 22-
17-re legyőzte a Rapidot.
 
Temesvár–Nagybánya rögbidöntő lesz a bajnoki címért
A Temesvári CSM és a Nagybányai Știința rögbicsapatai jutottak be 
az élvonalbeli bajnokság döntőjébe. A Béga-partiak a legjobb négy 
között a Steauát győzték le idegenben 21-20-ra, míg a máramarosi 
együttes a Dinamót múlta felül 76-19-re. A fi nálé szombaton lesz. Az 
ötödik helyért a Konstancai Tomitanii 29-23-ra legyőzte idegenben a 
Kolozsvári „U” Prodvinalcót.
 
Leléptették a világelső Djokovicsot a US Openen
Kizárták a világelső szerb Novak Djokovicsot az amerikai nyílt tenisz-
bajnokság férfi  egyesének negyedik fordulójában, amiért a spanyol 
Pablo Carreno-Busta elleni mérkőzésén dühében elütötte a labdát és 
az véletlenül torkon talált egy vonalbírót. Noha nem volt szándékos-
ság a tettében, és a vonalbíró hölgy is jól van, a szabályok alapján a 
szerb klasszist leléptették, Carreno-Busta pedig a negyeddöntőbe ju-
tott. Az idei US Openen, mint ismeretes, Rafael Nadal és Roger Federer 
a koronavírus-járvány miatt nem vállalták a szerepelést.

MAGYARORSZÁG FUTBALLVÁLOGATOTTJA KIKAPOTT AZ OROSZOKTÓL AZ NL-BEN

Elmaradt a pontszerzés

A papírforma alapján 
esélyesebb orosz labdarú-
gó-válogatott nyerte meg 
Budapesten a Magyarország 
elleni Nemzetek Ligája-mér-
kőzést vasárnap este. Az 
elmaradt pontszerzés elle-
nére Marco Rossi szövetségi 
kapitány elégedett volt a 
piros-fehér-zöld együttessel.
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K ikapott Magyarország férfi  
labdarúgó-válogatottja a 
Nemzetek Ligájában. A B 

osztály 3. csoportjában érdekelt 
piros-fehér-zöld együttes hazai 
környezetben fogadta a négyes 
legerősebb tagját, Oroszorszá-
got, amely végül 3-2 arányú siker-
rel távozott Budapestről. A vasár-
nap esti eredmény dacára Marco 
Rossi, a házigazdák szövetségi 
kapitánya elégedett volt tanítvá-
nyaival, rámutatott ugyanis arra, 
hogy képesek voltak háromgólos 
hátrányból olyannyira felzárkóz-
ni, hogy a hajrában a pontszer-
zésért harcoljanak. A reményt a 
második félidő adta vissza, mert 
miután a vendégek Miranchuk 
(14. p.), Ozdoev (33. p.) és Mário 
Fernandes (46. p.) találataival 
lépéselőnybe kerültek, tíz perc 
leforgása alatt Sallai Roland (61. 
p.) és a csereként beállt Nikolics 
Nemanja (69. p.) is gólt szerez-
tek, utána több helyzetet is ki-
alakítsanak az orosz kapu előtt. 
Azok viszont már kihasználat-
lanul maradtak, de Rossi sze-
rint azt is meg kell nézni, hogy 
hogyan szenvedtek el vereséget 
és milyen szintű csapattal szem-
ben.  „Nagyon elégedett vagyok 
a csapattal, mert ugyan nem 
domináltunk a mérkőzésen, 
de többet volt nálunk a labda, 
mint az ellenfélnél, és több le-
hetőségünk volt a gólszerzésre. 
(…) Nem emlékszem arra, hogy 
a magyar válogatott 0-3-ról az 

egyenlítésért küzdött volna a 
mérkőzés végén, ezt minden-
képpen pozitívumnak tartom” – 
értékelt Rossi. A magyarok olasz 
szakvezetője elismerte ugyan-
akkor azt is, hogy a találkozó 
során elkövettek több hibát is, 
amelyek aztán a kapott gólok-
hoz vezettek, de tény: a kerete 
nem volt ideális, emlékezetes, 
hogy több poszton is cserélnie 
kellett sérülés, vagy a korona-
vírus-járvány miatti elővigyáza-
tosságból. Elsősorban a védeke-
zésükben emelt ki problémákat, 
jelezte, dolgozniuk kell az időzí-
tés és a szervezettség terén.

Jó úton haladnak
Emlékezetes, hogy Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottja egy 
1-0-ás törökországi győzelemmel 
kezdett a Nemzetek Ligájában, 
és mivel a törökök vasárnap este 
gól nélküli döntetlenre mérkőz-
tek Szerbiában, két forduló után 
a 3. csoport állása: Oroszország 
6 pont, Magyarország 3 pont, 
Törökország 1 pont, Szerbia 1 
pont. A piros-fehér-zöld együt-
tes legközelebb októberben lép 
ismét pályára, de az NL har-
madik fordulójában esedékes 
Szerbia elleni kiszállása előtt, 
8-án a tavaszról elhalasztott Eu-
rópa-bajnoki pótselejtező Bul-
gária elleni, idegenbeli találko-
zóját játssza le. Ismeretes, hogy 
a győztes továbbjut a döntőbe, 
ahol az Izland–Románia csata 
győztesével játszik a jövő évre 
halasztott kontinensviadalon 
való részvételért. „Az elmúlt két 
mérkőzés legnagyobb pozitívu-
ma az, hogy megmutattuk, ná-
lunk erősebb csapatokkal is fel 
tudjuk venni a versenyt. Amiben 
viszont mindenképpen fejlőd-
nünk kell: a mai labdarúgásban 
ennyi helyzetből többet kell ér-
tékesíteni ahhoz, hogy eredmé-
nyesek legyünk. Az oroszok el-
leni eredménynek nem örülök, 
de a teljesítménnyel elégedettek 
lehetünk, jó úton haladunk a 

bolgárok elleni felkészülést te-
kintve” – idézte Rossit a Magyar 
Labdarúgó-szövetség hivatalos 
honlapja.

Rangadós forduló
Magyarország Eb-pótselejtezős 
ellenfele, Bulgária amúgy vasár-
nap este 1-0-ra kikapott Wales 
vendégeként a B liga 4. csoport-
jának második körében, ezért 
1 ponttal sereghajtó Wales (6 
pont), Finnország (3) és Írország 
(1) mögött. Az NL élmezőnyében 
a második forduló lapzártánkig 
csak a 4. csoport számára fejező-
dött be, és miután vasárnap este 
Spanyolország 4-0-ra legyőzte 
otthon az ukránokat, Németor-
szág viszont csak 1-1-es döntet-
lent játszott Svájcban, jelenleg 
Spanyolország (4 pont), Ukrajna 
(3), Németország (2), Svájc (1) 
sorrendből várják az októberi 
folytatást.

Románia lapzártánk után 
Ausztria vendége volt a B liga 1. 
csoportjában, Eb-pótselejtezős 
ellenfele, az NL A osztályának 
2. csoportjában érdekelt Izland 
viszont ma este lép pályára Bel-
giumban. Szintén ma lesz ebben 
a kvartettben a Dánia–Anglia 
mérkőzés 21.45 órától, miközben 
az élmezőny 3. csoportja Svéd-
ország–Portugália és Francia-
ország–Horvátország párosítás 
szerint lépnek pályára. Utóbbi 
rangadón romániai játékvezetők 
lesznek, Ovidiu Hațegan vezény-
lete mellett, miközben az ugyan-
csak romániai Kovács Istvánt 
„átirányították” a dán–angol ta-
lálkozóra bíráskodni.
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Küzdelem. A hátrány sem bátortalanította el a magyarokat az oroszok elleni meccsen

 » „Nem emlékszem arra, 
hogy a magyar válogatott 
0-3-ról az egyenlítésért 
küzdött volna a mérkőzés 
végén, ezt mindenképpen 
pozitívumnak tartom” – 
értékelt Marco Rossi.




