
 Sport 2020. október 22.
csütörtök 11

H I R D E T É S

 » RÖVIDEN

Megszenvedett a Petrolul Bukarestben
Hosszabbítás után jutott csak tovább tegnap a Petrolul Ploiești 
másodosztályos labdarúgócsapata a Román Kupa negyedik köréből, 
amikor is a ráadáspercekben 2-1-re nyert a Bukaresti Metaloglobus 
vendégeként. A Liga 2-es együttesek közül hosszabbításban jutott 
tegnap tovább a tizenhatoddöntőbe az FK Csíkszereda és a Temesvári 
ASU Poli is, a Konstancai Farulnak büntetőkre is szüksége volt a győ-
zelemhez, de folytatódik a sorozat a Chiajna számára is. Meglepetést a 
Liga 3-ban szerepelő Bihar megyei Szentmárton okozott, miután 4-3-ra 
nyerve kiejtette a Liga 2-es Lénárdfalvát.
 
Elhalasztották a Sapientia–GYHK mérkőzéseket
Második mérkőzésén is legyőzte – 4-3-ra – a Steauát a koronaví-
rus-fertőzés miatt tartalékosan felálló Gyergyói Hoki Klub a román 
jégkorongbajnokságban, de ezen a héten már nem növelheti pontjai 
számát, mert kérésére elmaradnak a Sapientia U23–GYHK összecsa-
pások. Megrendezik viszont ma és pénteken 18.30-tól a Brassói Coro-
na–Galaci CSM meccseket, majd szombaton és vasárnap Csíkszeredai 
Sportklub–Bukaresti Sportul Studențesc párosítás szerint játszanak. 
Utóbbi együttes az első fordulóban 20-1 és 20-0-ra kapott ki a Galac 
vendégeként, miközben a Sportklub a Sapientia ellen nyert 9-3 és 
10-0-ra. A Brassó szabadnapos volt.
 
Lefújták a Szuperliga rajtját
Két nappal a férfi  asztalitenisz-élvonal új idényének kezdete előtt a 
román szakszövetség versenybizottsága úgy döntött, egy későbbi 
időpontban rendezi meg az előzően csütörtöktől vasárnapig kiírt 
őszi szezon mérkőzéseit. A szövetség hivatalos oldalán kedd este 
megjelent indoklásban az áll, hogy mivel az országban rohamosan 
megnőtt a koronavírusos esetek száma, a megmérettetést elhalaszt-
ják. Hozzáteszik, a Szuperliga 2020–2021-es évadját előreláthatóan 
„buborékban” rendezik meg, ahová a klubok képviselői negatív 
teszt eredményekkel mehetnek be.
 
Vereséggel kezdte a Dinamo az Európa Ligát
Megszakadt a Dinamo férfi  kézilabdacsapatának tizenkét mérkőzés 
óta tartó veretlensége a nemzetközi porondon, miután szerda este 
27-25-re kikapott hazai környezetben a Lisszaboni Sportingtól az 
Európa Liga csoportkörének első fordulójában. A bukaresti együttes 
október 27-én annak a svéd Kristianstadnak lesz a vendége, amelyik 
az első fordulóban 30-23-ra kikapott a Füchse Berlin gárdájától.

ÉRVÉNYESÍTETTE A BL-PAPÍRFORMÁT A BARCA, A CFR MA KEZD AZ EL-BEN

Megszórták a Fradit

Érvényesült a papírforma a 
Camp Nouban: a Bajnokok 
Ligája főtáblájára 25 év szü-
net után visszatért Ferenc-
város labdarúgócsapata 
kikapott a Barcelona vendé-
geként az első fordulóban. A 
magyarországi csapatot edző 
Szerhij Rebrov összességében 
nem volt viszont elégedetlen, 
csak az utolsó két gól miatt 
volt bosszús. Az Európa Liga 
csoportköre ma kezdődik, a 
Kolozsvári CFR-nek bolgár 
házigazdája lesz.
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V ereséggel kezdett a Fe-
rencváros labdarúgócsa-
pata a Bajnokok Ligája 

csoportkörében: a főtáblára 
huszonöt év szünet után visz-
szatért magyarországi együt-
tes a Barcelona vendégeként 
maradt alul 5-1-re. Messi ugyan 
csak büntetőből szerezte meg a 
vezetést a kedd esti összecsapás 
első félidejében, de utána Fati 
és Coutinho is betalált a Fradi 
kapujába, a Barcát pedig az sem 
riasztotta el a támadástól, hogy 
Piquét a 69. percben kiállítot-
ták. Akkor Haratin tizenegyes-
ből faragott le a zöld-fehérek 
hátrányából, de a hajrában 
Pedri és Dembélé találatai tették 
teljessé a katalánok sikerét a né-
zők nélkül rendezett találkozón.

Ez utóbbi két gól miatt volt 
bosszús Szerhij Rebrov, a ma-
gyar bajnok ukrán vezetőedzője, 
mert meglátása szerint elkerül-
hető lett volna, hogy ekkora kü-
lönbségű legyen a végeredmény. 
„Ezt leszámítva nem volt gond, 
összességében nem vagyok elé-
gedetlen” – értékelt a szakem-
ber, kiemelve, hogy a találkozó 
során helyzeteik is voltak, az 
első húsz perc során pedig szinte 
értékesíteni tudták az akaratu-
kat. „A mérkőzés elején, amikor 
még frissek voltunk, több lehe-
tőségünk is adódott. Tudatosan 
kezdtünk így, feljebb toltuk a 

letámadásos védekezésünket, 
megpróbáltunk meglepetést 
okozni. Természetesen az ellen-
félnél klasszis védők játszanak, 
akik egy idő után felkészültek 
erre, és hátrébb szorítottak ben-
nünket, ráadásul egyébként is 
nagyon nehéz a Barcelona ellen 
futballozni, hiszen támadásban 
remekül birtokolják a labdát, és 
tele vannak váratlan megoldá-
sokkal. Amíg bírtuk erővel, jól 
szűkítettük a területet, és volt 
periódus, amikor kifejezetten 
tetszetősen és jól futballoztunk, 
de ahogy fáradtunk, úgy lett 
egyre nehezebb tartani a tem-
pót” – idézte az edzőt a Fradi 
hivatalos honlapja.

Ebben a G csoportban a Fe-
rencváros következő ellenfele 
Rebrov korábbi együttese, a Di-
namo Kijev lesz. Az ukránokat 
jelenleg Mircea Lucescu edzi, 
de a budapestiekhez hasonlóan 
vereséggel kezdtek kedd este, 
amikor 2-0-ra alulmaradtak ha-
zai környezetben a Juventussal 
szemben.

Az első fordulóban a Manches-
ter Unitednek sikerült 2-1-re nyer-
nie a Paris Saint-Germain ven-
dégeként a H négyesben, ahol a 
másik találkozó, a Leipzig–Ba-
saksehir meccs 2-0-ra végződött. 
Az E kvartettben a Chelsea gól 
nélküli döntetlenig jutott otthon 
a Sevilla ellen, de 1-1-re végző-
dött a Rennes–Krasznodar ösz-
szecsapás is. Az F csoportban 
Zenit–Brugge 1-2, Lazio–Borus-
sia Dortmund 3-1 lett a végered-
mény. Az A, B, C és D kvartettek 
első fordulóját lapzártánk után 
rendezték.

Ismétlési remények
A romániai csapatok közül, mint 
ismeretes, csupán egy maradt 
versenyben a nemzetközi poron-
don. A Kolozsvári CFR a tavalyi 
szezon után ismét az Európa Liga 
csoportkörében lesz érdekelt, de 
amíg egy évvel ezelőtt meglepte 
a továbbjutás Dan Petrescu ve-
zetőedzőt, ezúttal már céljuknak 
tartják továbblépésüket a Young 
Boys, az AS Roma és a CSZKA 
Szófi a együtteseivel teljes A né-
gyesből. A fellegváriak a mai 

első fordulóban ez utóbbi csa-
patnál vendégeskednek Bulgári-
ában, ahol korlátozott számban 
ugyan, de nézők is lesznek a sta-
dionban. A házigazdájukat edző 
Stamen Belchev úgy érzi felké-
szültek a román bajnokból, erőn-
létileg pedig a csúcson vannak. 
A szakember fi gyelmét nem ke-
rülte el, hogy a Szaúd-Arábiába 
igazolt Mihai Bordeianu helyére 
egy Portugáliából érkezett brazil 
légióst, William Soares da Silvát 
igazolta le a héten a CFR, a táma-
dósorban pedig Rondonra, Chip-
ciura és a horvát Debeljuhra szá-
mít. Dan Petrescu ugyanakkor 
még további erősítésben bízik, 
sajtóinformációk szerint pedig a 
31 éves középhátvéd Syam Ben 
Yousseff  a kiszemeltje. A tuné-
ziai labdarúgó szabadon igazol-
ható, és a hazai pontvadászatot 
is ismeri, miután 2012–2015-ben 
az Astra Giurgiunál futballozott. 
A CSZKA Szófi a–CFR találkozó 
ma 19.55-kor kezdődik, és azzal 
egy időben lesz a Young Boys–
AS Roma összecsapás is ebben a 
négyesben.

Fertőzés mellett
Az Európai Labdarúgó-szövet-
ség eközben engedélyezte a Ná-
poly–AS Alkmaar összecsapás 
megrendezését is, bár a holland 
együttesnél tizenhárom játékos-
nak pozitív lett a koronavírus-
tesztje. Ők természetesen nem 
utaztak el Olaszországba, ahol 
a helyi közegészségügyi hivatal-
nak kell még jóváhagynia az EL 
F csoportjában rendezendő mér-
kőzést. Ugyanebben a négyes-
ben jelentett fertőzöttet a horvát 
Rijeka együttese is, de a spanyol 
Real Sociedad elleni találkozóját 
megrendezi. A mezőny élcsa-
patai közül az AC Milan játszik 
rangadót a H négyesben 22 órától 
a Celtic Glasgow-val, miközben a 
Tottenham a LASK gárdáját fo-
gadja a J kvartettben. Az Arsenal 
a Rapid Bécsnél vendégeskedik a 
B csoportban, a Dinamo Zágráb 
a Feyenoordot látja vendégül a 
K csoportban, míg például a C 
négyesben Bayer Leverkusen–
Nizza találkozóval indul a cso-
portkör.
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Megfékezhetetlenek voltak. A Fradi ötször nem tudta megakadályozni a Barcelonát a gólszerzésben




