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Menesztette Bölöni Lászlót
a belga Gent focicsapata
Rövidre sikeredett Bölöni László 
vezetőedzősége a Gent futballcsa-
patánál: az erdélyi szakembert 
mindössze 25 nap után menesztette 
a belga klub. A helyi sajtó úgy 
tudja, hogy a vezetőség a játékosok 
panaszait fi gyelembe véve hozta 
meg a döntést, ugyanakkor az 
sem segített, hogy irányításával a 
csapat három bajnoki mérkőzés 
során két vereség mellett csak 
egyszer tudott győzni. A Gent 
amúgy épp ma találkozik a Rapid 
Bécs gárdájával a Bajnokok Ligája 
harmadik selejtezőkörében, és azt 
még nem jelentették, hogy ki foglal 
majd helyet a kispadon. A klubnak 
ez már a második edzőváltása az 
idényben: Bölöni előtt Jess Thorup 
két elveszített bajnoki meccs után 
távozott augusztusban.
 
Dominic Thiem nyerte
a US Opent
A második kiemelt Dominic Thiem 
nyerte meg az idei amerikai nyílt 
teniszbajnokságot férfi egyesben, 
miután a vasárnapi döntőben 2:6, 
4:6, 6:4, 6:3, 7:6-a legyőzte a né-
met Alexander Zverevet. A 27 éves 
osztrák lett így az első, aki kétszet-
tes hátrányból fordítva nyerte meg 
a US Opent. Thiem pályafutása 
során korábban három Grand 
Slam-tornán jutott a döntőbe, 
nyernie viszont mostanáig nem 
sikerült. A koronavírus-járvány 
miatt zárt kapuk mögött rendezett 
New York-i seregszemlén, mint 
ismeretes, nem indult sem Rafael 
Nadal, sem pedig Roger Federer, 
Novak Djokovicot pedig leléptet-
ték, amiért egy dühében elütött 
labdával eltalált egy vonalbírót.
 
Vébéezüstérmes edzője lett
a magyar hokiválogatottnak
A svájci válogatottal 2013-ban 
világbajnoki ezüstérmes kanadai 
Sean Simpsont nevezték ki tegnap 
a magyar férfi  jégkorong-válogatott 
szövetségi kapitányának. „Egy 
szimpatikus, nagy tudású, jól felké-
szült szakemberről van szó, akitől 
azt várjuk, hogy újra építsen fel 
egy harcias, nyerni akaró, magyar 
virtusú csapatot” – mondta az új 
kapitányról Vas Márton, a szövet-
ség általános igazgatója a klub 
közleményében. A 60 esztendős 
szakember két évre szóló szerző-
dést kötött. Azt a fi nn Jarmo Tolvar-
nent váltja a tisztségben, aki három 
év után áprilisban távozott.
 
Koronavírus-riadalom
Szegeden a BL-rajt előtt
Pozitív lett a Pick Szeged kézi-
labdaklubjának egy szűkebb 
környezetébe tartozó személy 
koronavírus-tesztje, ezért a felnőtt 
férfi  kézilabdacsapat teljes kere-
tét, a szakmai stábot és a velük 
érintkezésben lévő munkatársakat 
hatósági karanténba helyezték. 
A tegnapi közlemény alapján az 
együttes erről érintette az ille-
tékes szerveket, de az Európai 
Kézilabda-szövetséget is, hiszen 
csütörtökön Paris Saint-Germain 
ellen kezdenének hazai pályán 
a Bajnokok Ligája 2020–2021-es 
szezonjának csoportkörében. A 
mérkőzés sorsáról lapzártánkig 
nem született döntés.

Kupagyőzelemmel hangolt a 
szezonrajtra a Dinamo férfi  ké-
zilabdacsapata: a Román Kupa 
négyes döntőjének fi náléjában 
a Dél-Dobrudzsát múlta felül 
24-21-re. A tornát Sepsiszent-
györgyön rendezték, ott, ahol 
mától már az élvonalbeli baj-
nokság 2020–2021-es idényé-
ben lép pályára a mezőny.
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A Dinamo férfi  kézilabdacsa-
pata ott folytatta szereplé-
sét, ahol fél évvel ezelőtt a 

koronavírus-járvány miatt kény-
telen volt abbahagyni, mert bár 
a Bölények Ligája 2019–2020-es 
szezonját befagyasztották – ami 
meggátolta bajnoki címvédé-
sében – a félbeszakadt szezon 
Román Kupa-serlegét és a hazai 
Szuperkupát azért vasárnap este 
a magasba emelhette a bukaresti 
együttes. A Bajnokok Ligája főtáb-
lájáról a jó eredményei ellenére 
„kiebrudalt” fővárosi együttes a 
kupa sepsiszentgyörgyi négyes 
döntőjének fi náléjában a Dél-Dob-
rudzsát győzte le 24-21-re, megad-
va ezáltal az alaphangot a mai 
szezonrajthoz. Csapatukból Dan 
Savencót választották a torna leg-
jobb védőjének, míg Ante Kuduz 
a legjobb játékosnak járó külön-
díjat vehette át. A konstancaiak 
keretéből Ionuț Iancut a legjobb 
kapusnak választották, míg a via-
dal gólkirálya a kupa bronzérmé-
vel vigasztalódó Temesvári SCM 
keretéből került ki, Marius Sado-
veac személyében. A kisdöntőben 
amúgy a Béga-partiak a Bákót 
győzték le 30-28-ra.

A tornát természetesen nézők 
nélkül rendezték, a keretekben 
viszont már pályára léptek azok a 
nyáron igazolt új játékosok, akikre 
a 2020–2021-es idényben számíta-
nak az edzők. Így Valentin Ghio-
nea is, aki tizenhárom év után 
öltötte magára ismét a fővárosiak 
mezét. Bevallása szerint gyorsan 
és könnyen beilleszkedett, ugyan-
akkor az megviseli, hogy szur-
kolók nélkül kell szerepelniük. 
„Húsz százalékkal kevesebb így az 

ROMÁN KUPA-GYŐZELEMMEL HANGOLT A BÖLÉNYEK LIGÁJA ELSŐ HÁROM FORDULÓJÁRA A DINAMO

Serleggel „megalapozott” szezonrajt

Diadal. A Dinamo férfi  kézilabdacsapata begyűjtötte a 2020-as esztendő két serlegét

 » A mezőny 
Sepsiszentgyör-
gyön marad, 
ahol csütörtökig 
naponta egy-egy 
fordulót rendez-
nek az alapsza-
kaszban.

erőnk, hiszen a közönségéért vagy 
valakiért a közönségből játszunk” 
– mondta.

A Constantin Ștefan edzette Di-
namóhoz hasonlóan erősített a 
Dél-Dobrudzsa is, ezért a ma raj-
toló szezonban ezt a két együttest 
tartják főesélyesnek az elsőségre. A 
járvány viszont továbbra sem teszi 
lehetővé, hogy a Bölények Ligáját 

a megszokott rendszerben indítsák 
el, ezért tornarendszerben startol 
ma a 2020–2021-es idény. A mezőny 
Sepsiszentgyörgyön marad, ahol 
csütörtökig naponta egy-egy fordu-
lót rendeznek az alapszakaszban. 
Ezek közül napi két találkozót – 17 
és 18.25-tól – a román közszolgá-
lati televízió közvetít majd élőben. 
Azt nem jelentették be, hogy a TVR 
mennyit fi zet a médiajogokért, de 
pár napja a központi sportsajtó arról 
értesült, hogy a hazai futballmér-
kőzéseket is sugárzó sportcsator-
nák rálicitáltak a köztévé ajánla-
tára, de bár többet kínáltak volna, 
a sportági szövetség magyarázat 
nélkül elutasította őket. Emiatt ma 
a Temesvári Poli–Torda és a Foga-
ras–Dinamo mérkőzéseket a TVR 1 
közvetíti majd az első fordulóból, 
de lesznek még Nagybányai Mina-
ur–Vaslui, Resicabánya–Focșani, 
Călărași–Buzău, Steaua–Suceava, 
Dél-Dobrudzsa–Bákó és Bukares-
ti CSM–Botoșani összecsapások 
is. Szerdán a Torda–Steaua és a 
Focșani–Dinamo, majd csütörtö-
kön a Bukaresti CSM–Focșani és a 
Steaua–Vaslui találkozókat közve-
títi a tévé.

A mezőnyben a Botoșani és a 
Suceava az újoncok, miután a ko-
rábbi osztályozón megelőzték az 
Alexandriát és a Nagyszentmiklósi 
Unireát.
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Tovább várat magára a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK labdarúgócsa-

patának első győzelme az új bajnoki 
idényben, miután a háromszéki együt-
tes vasárnap este 2-2-es döntetlent ját-
szott az Astra Giurgiu vendégeként a 
Liga 1 harmadik fordulójában. „Figye-
lembe véve azt, hogy az utolsó percben 
szereztünk egy pontot, elégedettek le-
hetünk. Több pontatlanság volt a já-
tékunkban, de meg kellett dicsérnem 
a játékosokat, mivel nem adták fel, a 
végéig hittek az egyenlítésben, és vé-
gül jutalmunk lett az egy pont. Elég 

sok igazolást hajtottunk végre, meg-
próbáltunk minőségi és mennyiségi 
keretet összeállítani, így még időre van 
szükségünk ahhoz, hogy összeszokot-
tabb játékot nyújtsunk. Több játékos 
már egy ideje nem játszott, hiányzik 
nekik a meccsritmus. Még néhány 
fordulónak el kell telnie ahhoz, hogy 
minden labdarúgó belerázódjon a já-
tékba. Ne feledjük, hogy az első három 
meccsünkön az előző bajnokság első 
három helyezettjével találkoztunk, 
ennek ellenére a két idegenbeli mér-
kőzésünkön nem kaptunk ki, és bízom 
abban, hogy minél hamarabb megsze-
rezzük az első győzelmünket” – nyilat-

kozta a találkozó után Leo Grozavu, a 
Sepsi OSK vezetőedzője.

Három mérkőzés után a sepsiszent-
györgyiek mindössze két ponttal a 
ranglista 12. helyén állnak, a követ-
kező fordulóban pedig azt a Viitorult 
fogadják, amelyik lapzártánk után a 
Craiovával találkozott.

A mezőnyben amúgy már nincs hi-
bátlan csapat, az élen álló Botoșani, 
a Voluntari és a címvédő Kolozsvár 
CFR-nek is 7-7 pontjuk van. A felleg-
váriak ugyanakkor a harmadik fordu-
lóban nyertek: 1-0-ra a verték otthon 
a Hermannstadtot, amelyik emiatt két 
ponttal maradt az összetettben.

Nyeretlen maradt a Sepsi OSK, győzött a CFR

 » „Figyelembe 
véve azt, hogy az 
utolsó percben 
szereztünk egy 
pontot, elége-
dettek lehetünk” 
– nyilatkozta Leo 
Grozavu, a Sepsi 
OSK vezető-
edzője.

Győzelemmel kezdett a Bukaresti CSM

Amíg a szombaton pályára lépett romániai és magyaror-
szági csapatoknak nem sikerült győzniük a női kézilab-
da-Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában, 
addig a vasárnap rajtolt Bukaresti CSM-nek épp a 
mezőny egyik favoritja ellen sikerült otthon tartania 
a pontokat. Adrian Vasile edző fővárosi együttese a 
zárt kapuk mögött rendezett találkozón 31-26-ra nyert 
a Metz ellen, ezért a A csoportban jelenleg csak a Bietig-
heim otthonában 33-26 arányú sikert ünneplő Team 
Esbjerg előzi meg jobb gólaránnyal. Mögötte a Vipers 
Kristiansandnak és a Rosztov-Donnak is 2-2 pontjuk 
van, míg a Krim Mercator, a Ferencváros, a Metz és a 
Bietigheim nulla pontról várják a második fordulót. 
Szintén vasárnap nyert 29-26-ra a Podravka Vegeta ott-
hon a Buducost ellen, ezért a B csoportban a Bresthez 
és az Odenséhez hasonlóan 2 pontja van. A Győri ETO 
és a CSZKA Moszkva 1-1, míg a Buducnost, a Borussia 
Dortmund és a Râmnicu Vâlcea nulla pontnál tartanak. 
Utóbbi együttes legközelebb szeptember 19-én fogadja 
az Odensét, a Győr a Podravkát látja aznap vendégül, 
míg a Ferencváros a Vipers vendége lesz. A bukarestiek 
másnap lépnek pályára az Esbjerg dániai otthonában.




