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ELMARADT A ROMÁNIAI ÉS A MAGYAR NŐI KÉZILABDACSAPATOK SZOMBATI SIKERE

Elbukott BL-szezonrajt

Vereséggel kezdett a Râm-
nicu Vâlcea női kézilabda-
csapata a Bajnokok Ligájá-
ban, de a Győri ETO is csak 
döntetlent ért el a mezőny-
ben újonc CSZKA Moszkva 
vendégeként.

 » KRÓNIKA

H iába kezdett kiválóan 
Franciaországban a Râm-
nicu Vâlcea női kézilabda-

csapata a Bajnokok Ligájában, 
mert a szünetben jegyzett 12-12-
es döntetlent a házigazda Brest 
Bretagne magabiztos sikere for-
dította a második félidőben. A 
svéd klasszis Isabelle Gulldént 
foglalkoztató Brest öt perc lefor-
gása alatt négy találatot jegyez-
ve meglépett a 40. perc után, a 
Román Kupa-győztesnek pedig 
nem voltak tartalékai a talpra 
álláshoz. A végeredmény 28-21 

lett ezen a nézők előtt rendezett 
szombati találkozón, a Vâlcea 
pedig nulla pontról várja a B 
csoport második fordulóját. 
Ebben a nyolcasban viszont a 
meglepetést nem a Brest sikere 
jelentette, hanem a sokszoros 
BL-győztes Győri ETO botlá-
sa. A magyar klassziscsapat 
ugyanis főesélyesként utazott 
el Oroszországba az újonc 
CSZKA Moszkva elleni találko-
zóra, amelyik ellen az utolsó 
pillanatokban sikerült 27-27-
re egyenlítenie. A történethez 
hozzátartozik az is, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatti utazá-
si korlátozások következtében 
a csapat csak nagy nehézségek 
árán tudott eljutni a találkozó 
helyszínére, ahol ráadásul a 
pénteki edzést ki kellett hagy-
niuk. „Nem szeretnék már ar-
ról beszélni, hogy mi történt 
a mérkőzés előtt, maradjunk 
csak a sportnál. Nagyon vártuk 
már, hogy újra BL-meccset vív-

hassunk. Elismerésem a moszk-
vaiaknak, kiválóan játszottak, 
a hajrában a két pont megszer-
zésére is esélyük nyílt, de végül 
igazságos eredmény született” 
– értékelt a lefújást követően a 
győrieket edző Danyi Gábor.

Mindeközben az A csoport-
ban a Ferencvárosnak is orosz 
ellenfele volt a Rosztov-Don sze-
mélyében, de a Magyarországon 
rendezett találkozón a vendégek 
nyertek 26-25-re. Ugyanebben a 
nyolcasban a Krim Ljubljana 27-
26-ra kikapott hazai pályán a Vi-
pers Kristiansandtól. A Bukaresti 
CSM–Metz találkozó lapzártánk 
után fejeződött be.

A férfi mezőny számára szer-
dán kezdődik a Bajnokok Ligá-
ja 2020–2021-es idénye – a női 
pontvadászathoz hasonlóan – 
két nyolccsapatos csoportban. 
Magyarországot a Szeged és a 
Veszprém képviselik, a román 
bajnok Dinamo nem kapott zöld-
kártyát az induláshoz.

Borult a papírforma. Meglepte az újonc CSZKA Moszkva a győri kézilabdázók védelmét

 » J. CS.

Több játékosa koronavírussal 
fertőződött meg, ezért nem uta-

zott el Székelyudvarhelyre a Vasas 
Femina női labdarúgócsapata el-
leni bajnoki mérkőzésére a resica-
bányai együttes. Erről viszont nem 
értesítették sem a házigazdákat, 
sem pedig a szövetséget, de az még 
nem biztos, hogy a Vágó Attila által 
irányított hargitai gárda zöldasz-
talnál megkapja a három pontot 
a második fordulóban elmaradt 
találkozóért. A Vasas Femina elnö-
ke, László Béla elmondta, meg kell 
várniuk a versenybizottság dön-
tését: „az első játéknapon is alig 
tudott kiállni hazai környezetben 
az ellenlábas. Akkor öten voltak 
koronavírussal fertőzöttek, az újra-
tesztelésnél még nagyobb lett ez a 
szám. Nem tudom, hogy pontosan 
mit ír ilyenkor a protokoll, viszont 

minket senki sem értesített, hogy 
nem lesz találkozó, ahogy a játék-
vezetőket sem.” Az edző, Vágó At-
tila sem volt túl boldog, fontosnak 
tartotta volna ugyanis, hogy játsza-
nak. „Túl nagy volt a szünet, a nyi-
tófordulóban jól fociztak a lányok, 
ezt folytattuk volna. Nem a zöld-
asztalnál akarunk nyerni, hanem 
a pályán” – hangsúlyozta. Ebben 
a második fordulóban amúgy a 
Borgóprundi Heniu–Bukaresti Fair 
Play 15–0-ra, Aradi Piros Security–
Bukaresti Carmen 1-0-re, a Galaci 
Universitatea–Kolozsvári Univers-
itatea 0-7-e, az Universitatea Ale-
xandria–Konstancai Selena 2-1-re, 
a Kisbecskereki Fortuna–Nagybá-
nyai SK találkozó 6-0-ra végződött. 
A pontvadászatban most rövid 
szünetet tartanak a román válo-
gatott Eb-selejtezői miatt. Bajnoki 
mérkőzés legközelebb szeptember 
utolsó hétvégéjén lesz.

Döntetlennel, 1-1-re végződött 
a hazai élvonalbeli labda-

rúgó-bajnokság hétvégi harma-
dik fordulójában rendezett Ar-
geș FC–UTA összecsapás. A két 
együttes, mint ismeretes, újonc 
a Liga 1-ben, egymás elleni pont-
osztozkodásuk révén az aradiak 
továbbra is veretlenek, miközben 
a pitești-ieknek ez lett az idény-
ben szerzett első pontjuk. 1-1-es 
végeredménnyel zárult ugyanak-
kor a Dinamo–Botoșani találkozó 
is, amelyik viszont így felborította 
a papírformát, hiszen a bukaresti 
házigazdák az elmúlt szezonban 
csak a mezőnybővítés révén me-
nekültek meg a kieséstől, miköz-
ben moldvai vendégeik Európa 
Liga-szereplést érő helyen zártak 
pár héttel ezelőtt. Gól nélküli dön-
tetlen lett a végeredmény a Clin-

ceni–Târgoviște összecsapáson, a 
Medgyesi Gaz Metan viszont 4-1-re 
nyert a Iași vendégeként, az FCSB 
hibátlan mérlegét pedig a Volun-
tari szakította meg 2-1-es hazai 
sikerrel. A tegnapi találkozók, az 
Astra–Sepsi OSK és a Kolozsvári 
CFR–Hermannstadt összecsapá-
sok lapzártánk után kezdődtek, 
ma Viitorul–Craiova (21 óra) mér-
kőzés lesz a harmadik fordulóban. 
Az élvonalbeli csapatok közül a 
FCSB és a Botoșani az EL második 
selejtezőkörében lesz érdekelt a 
héten. Mindketten csütörtök ját-
szanak majd, de míg a fővárosiak 
idegenben, addig a moldvai gár-
da hazai környezetben szerepel 
a nemzetközi porondon. A CFR, 
mint ismeretes, kiesett a BL-ből, 
és az EL harmadik selejtezőköré-
ben lép majd pályára.

Távol maradt az ellenfél

Remiztek az újoncok
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