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 » RÖVIDEN

Újoncok rangadója
a hazai futballélvonalban
Egymással mérkőzik meg a harma-
dik fordulóban a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság mezőnyének 
két újonca: pénteken 18 órától az 
Argeș FC vendége lesz az UTA. Az-
nap 21 órakor lesz még a Dinamo–
Botoșani meccs is, majd szombaton 
Clinceni–Chindia Târgoviște 
(15.30), Iași–Medgyes (18) és Volun-
tari–FCSB (21) párosítás szerint ját-
szanak. Vasárnap Astra–Sepsi OSK 
(19) és Kolozsvári CFR–Hermanns-
tadt (21.30) összecsapások lesznek, 
a Viitorul–Craiova találkozót pedig 
hétfőn 21 órakor rendezik a Liga 
1-ben. Ezalatt a Liga 2 harmadik 
fordulójában szombaton 13 órakor, 
a Slatina vendégeként szerepel 
majd a Rapid, majd másnap 
Buzău–Kolozsvári Universitatea 
csata lesz 14.30-kor. A Temesvári 
ASU Poli–Konstancai Farul és a 
Petrolul–Temesvári Ripensia mér-
kőzéseket hétfőn, illetve kedden 
játsszák le. A Ripensia amúgy szer-
dán pótolta be a Craiovai U 1948 
ellen korábban elmaradt találkozó-
ját, amelyet viszont 4-1-re elbukott 
idegenben. Hétvégén rajtol a Liga 3
2020–2021-es szezonja, miközben 
Spanyolországban és Angliában az 
élvonal első fordulóját rendezik.
 
Az Aston Martinnál folytatja
Sebastian Vettel
Az Aston Martin versenyzője lesz 
jövőre Sebastian Vettel a Forma–1-
es autós gyorsasági-világbajnokság 
új idényében. A Ferraritól a szezon 
végén távozó német világbajnok 
Sergio Pérez helyére érkezik a je-
lenleg Racing Point néven szerepe-
lő istállóhoz.
 
Budapestre „költözik”
a Nemzetközi Úszóliga
A fi nálét kivéve Budapesten rende-
zik a Nemzetközi Úszóliga második 
évadát. Tavaly minden fordulót 
külön helyszínen rendeztek, idén 
azonban a koronavírus-helyzet mi-
att nem utazgatnak majd az úszók, 
hanem hat héten át, október 16-tól 
– az elődöntőkkel bezárólag – no-
vember 22-ig a magyar fővárosban, 
buborékba zárva, nézők nélkül ver-
senyeznek. Az Agerpres beszámoló-
jában jelezte: a sztárok közül Hosz-
szú Katinka, Florent Manaudou, 
Caeleb Dressel, Federica Pellegrini, 
Adam Peaty és Sarah Sjoestroem 
is megerősítették részvételüket a 
pénzdíjas viadalon. A döntő decem-
ber 26–27-án Tokióban lesz.
 
Korai forgatókönyvet készíteni
a tokiói olimpiára
Thomas Bach, a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke 
optimista abban a tekintetben, 
hogy a gyorstesztek, és egy esetle-
ges koronavírus elleni vakcina se-
gítségükre lehet a jövőre halasztott 
nyári játékok megrendezésében, de 
azokat nem tartja csodafegyvernek. 
Úgy véli, a távolságtartás része 
lehet majd az intézkedéseknek, 
de korainak tartja, hogy konkrét 
forgatókönyvet ismertessen az 
ötkarikás játékokra. John Coates, a 
NOB koordinációs testületének el-
nöke, továbbá a házigazda japánok 
illetékesei korábban leszögezték: 
a tokiói olimpiát mindenképpen 
megrendezik.

 » KRÓNIKA

É rdekes szimbiózisban, egymást 
kiegészítve működik Csíkszere-

dában az FK Csíkszereda labdarú-
gócsapata, valamint a Székelyföld 
Labdarúgó Akadémia. Hogy milyen 
célokat tűz ki maga elé a másodosz-
tályba nem olyan régen feljutott fut-
ballklub, illetve milyen elveket követ 
az utánpótlásnevelésben a magyar 
állami támogatásból létrejött Szé-
kelyföld Labdarúgó Akadémia, arról 
a két intézményt egy időben irányító 
Szondy Zoltán számol be a Székely-
hon Tv-ben. Az online csatorna Né-

zőpont című műsorának legfrissebb 
kiadásában választ kapunk arra, 
miként képes együtt élni a labdarú-
gás a koronavírus-járvány jelentette 
kiszámíthatatlan helyzettel. Szondy 
Zoltán elmondja, miért emlegetik 
a 116 éve alapított, túlnyomó több-
ségben helyi futballistákat játszató 
FK Csíkszeredát székelyföldi Bilbaó-
ként, továbbá kifejti, miként műkö-
dik a Nagyváradtól Kolozsváron át a 
Székelyföld számos településéig al-
központokra épülő, a Puskás Ferenc 
Akadémiával szakmai partnerséget 
ápoló Székelyföld Labdarúgó Akadé-
mia. Sőt választ kapunk arra is, miért 

tekint egyfajta hitelként az intézmény 
a magyar állami támogatásra, ugyan-
akkor megtudhatjuk, mi történt azzal 
a román utánpótlás edzővel, aki boz-
gornak nevezte a fi atal székely játéko-
sokat. Kiderül a Nézőpontban, hogy a 
csíkszeredai akadémián nemcsak az 
a fő szempont, hogy jól képzett fut-
ballistákat neveljenek ki, hanem – a 
sportszakmai elvárásokon túlmenően 
nemzetpolitikai küldetést is teljesítve 
– az is, hogy magyar legyen az edzés 
nyelve. A pénteken déltől sugárzott 
Nézőpont körüljárja azt is, konkuren-
ciát jelentenek-e egymás számára a 
székelyföldi sportakadémiák.

Székely Bilbao – Szondy Zoltán a Székelyhon Tv-ben

 » A pénteken 
déltől sugárzott 
Nézőpontban 
kiderül, hogy a 
csíkszeredai aka-
démián nemcsak 
az a fő szempont, 
hogy jól képzett 
futballistákat 
neveljenek ki.

Hosszú szünet után hétvégén 
elrajtol a női kézilabda-Baj-
nokok Ligája 2020–2021-es 
idénye. Az új versenykiírás 
szerint rendezett pontvadászat 
csoportkörét a Râmnicu Vâlcea 
és a Győri ETO idegenben, a 
Bukaresti CSM és a Ferencvá-
ros pedig hazai pályán kezdik.

 » KRÓNIKA

T öbb sportághoz hasonlóan 
a kézilabdázás is több hóna-
pos kényszerszünet után éled 

újra a nemzetközi porondon. Miu-
tán a koronavírus-járvány meghiú-
sította az elmúlt szezon lezárását, 
a Bajnokok Ligájának női mezőnye 
most „tiszta lappal” vághat neki a 
2020–2021-es idény főtáblás küz-
delmeinek, ahol változatlanul 
két-két romániai és magyarországi 
együttes lesz érdekelt. A Râmnicu 
Vâlcea és a Győri ETO idegenben, a 
Bukaresti CSM és a Ferencváros pe-
dig hazai pályán kezdenek, előbbi 
kettő és utóbbi kettő pedig azonos 
csoportban játszanak majd.

A versenykiírás, mint ismeretes, 
megváltozott. Az eddigi négy kvar-
tett helyett két, egyenként nyolc 
csapatos csoportba sorolták a me-
zőnyt, így miközben a bukarestiek 
és a budapestiek az A nyolcasban 
lépnek majd pályára a Metz, a Rosz-
tov-Don, a Vipers Kristiansand, 
a Team Esbjerg, a Bietigheim és 
a Krim Ljbubljana társaságában, 
addig a vâlceaiakat és a győrieket 
felvonultató B nyolcas a Buducnost 
Podgorica, a Borussia Dormund, a 
CSZKA Moszkva, a Brest Bretagne, 
az Odense Handbold és a Podravka 
Vegeta együtteseivel teljes.

„A kiegyensúlyozott mezőny és 
az új lebonyolítás miatt is el kell 
felejteni a 10-15 gólos könnyed 
sikereket, szinte minden meccs 
rangadónak számít majd. Nem 
csak idegenben, de otthon is kőke-
ményen meg kell majd küzdenünk 
a győzelmekért” – nyilatkozta ko-
rábban Danyi Gábor, a sorozatban 
háromszoros BL-győztes Győr ve-
zetőedzője. Csapatuk újfent főesé-
lyesnek számít a mezőnyben, de 
persze a Metz vagy éppen a Rosz-

HÉTVÉGÉN RAJTOL A NŐI KÉZILABDA-BAJNOKOK LIGÁJA 2020–2021-ES IDÉNYE

Kiegyensúlyozottság új formában

Tétre megy a játék. A Román Kupa-döntő után BL-szintre ugorhat a Vâlcea és a Bukaresti CSM

 » A sorozatban 
háromszoros 
BL-győztes Győr 
ETO újfent főesé-
lyesnek számít a 
mezőnyben, de 
persze a Metz, 
vagy éppen a 
Rosztov-Don 
trónkövetelőnek 
számítanak a 
2020–2021-es 
idényben.

tov-Don is trónkövetelőnek számít 
a 2020–2021-es idényben. Utóbbi 
együttestől, mint ismeretes, távo-
zott Ambros Martín edző, helyére 
pedig az ex-Bukaresti CSM-tréner, 
Per Johansson érkezett. Ezúttal lesz 
egy másik orosz csapat is, az újonc 
CSZKA révén, amellyel épp a címvé-
dőnek számító magyar bajnok talál-
kozik először.

A magyarországi együttesek szá-
mára már elkezdődött az élvonalbe-
li bajnokság, ezért nem a BL jelenti 
majd számukra az első tétmérkőzést. 
Ezzel együtt a Ferencvárosiak klasz-
szisa, Kovacsics Anikó rámutatott, 
hogy a nyáron újra kellett építeniük 
a keretüket és a felkészülési prog-
ramjukat is felborította a járvány. 
A klub ügyvezetője, Bognár László a 
legjobb nyolc közé jutást várja el az 
együttestől, kis szerencsével pedig a 
négyes döntővel is kacérkodhatnak. 
„De ehhez el kell érnünk a legjobb 
formánkat, a Bajnokok Ligája új le-
bonyolítási rendszere pedig nagy 
kihívásokat tartogat. Úgy gondolom, 
hogy így több csapatnak lesz esélye a 
négyesdöntőre, nagyon érdekes sze-
zon előtt állunk” – nyilatkozta.

Magyarországon korlátozott szám-
ban lehetnek nézők a mérkőzéseken, 
Romániában viszont zárt kapuk mö-

gött fogadja vasárnap a Bukaresti 
CSM a Metz gárdáját. A fővárosiak ki-
tartottak Adrian Vasile edző mellett, 
a keret pedig ezúttal nem módosult 
annyira, hogy az zavart keltsen az 
egységben. Ezzel együtt a múlt heti 
Román Kupában két könnyed győ-
zelem után épp a döntőt bukták el a 
Vâlceával szemben. A kupagyőztes 
különben ma reggel utazik Francia-
országba, a szombati, Brest elleni ta-
lálkozójára. Szombaton lesznek még 
Odense–Borussia Dormund, Moszk-
vai CSZKA–Győr, Krim–Vipers és Fe-
rencváros–Rosztov-Don találkozók, 
míg vasárnap, a bukarestiek talál-
kozója mellett Podravka–Buducnost 
és Bietigheim–Esbjerg összecsapást 
rendeznek.

A csoportkör során oda-vissza-
vágós körmérkőzéses rendszerben 
játszanak, hogy utána a két csoport 
első két helyezettjei automatikusan 
továbbjussanak a negyeddöntőbe, 
míg a 3-6. helyen végző együttesek 
oda-visszavágó alapon, kiesés rend-
szerben küzdjenek a legjobb nyolc 
közé jutásért. Az elmúlt szezon né-
gyes döntőjét előbb elhalasztották, 
majd törölték a női mezőny számára. 
A férfi ak fi nal fourját viszont tovább-
ra is szeretnék decemberben meg-
rendezni Kölnben.
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