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A házigazda Ferencváros ellen-
tétes félidők után, mínusz ket-

tőről felállva játszott döntetlent a 
Dinamo Kijevvel az UEFA Bajnokok 
Ligája csoportkörének második for-
dulójában, Cihankov és De Pena gól-
jaira a második játékrészben Tokmac 
Nguen és Boli válaszolt. A csoport 
torinói rangadóján a Juventus 2–0-ra 
kikapott a Barcelonától. A katalánok 
Ousmane Dembele góljával már a 14. 
percben megszerezték a vezetést, a 
végén Lionel Messi büntetőből tette 

biztossá a vendégsikert. Érdekesség, 
hogy a videobíró Alavaro Morata há-
rom gólját is érvénytelenítette, mind-
egyik esetben leshelyzet miatt.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, 
csoportkör, 2. forduló, G cso-
port:  Ferencvárosi TC–Dinamo 
Kijev 2–2 (0–2), gólszerzők Tokmac 
Nguen (59.), Boli (90.), illetve Ci-
hankov (28., büntetőből), De Pena 
(41.), Juventus FC–FC Barcelona 0–2 
(0–1), gólszerzők Dembele (14.), Mes-
si (90+1., büntetőből). Az állás: 1. FC 

Barcelona 6 pont, 2. Juventus 3, 3. 
Dinamo Kijev 1 (2–4), 4. Ferencváros 
1 (3–7). E csoport: Krasznodar–Chel-
sea 0–4 (0–1), Sevilla–Rennes 1–0 
(0–0). Az állás: 1. Chelsea 4, 2. Sevil-
la 4, 3. Krasznodar 1, 4. Rennes 1. F 
csoport: Dortmund–Zenit 2–0 (0–0), 
Bruges–Lazio 1–1 (1–1). Az állás: 1. 
Lazio 4, 2. Brugge 4, 3. Dortmund 3, 
4. Zenit 0. H csoport: Basaksehir–
PSG 0–2 (0–0), Manchester United–
Leipzig 5–0 (1–0). Az állás: 1. MU 6, 
2. PSG 3, 3. Leipzig 3, 4. Basaksehir 0.

A Sepsi-SIC csapatának nem jött 
össze a főtáblára kerülés a női 

kosárlabda Euroligában. A legran-
gosabb európai sorozat csoportkö-
rétől a katalán Spar Girona ütötte 
el a háromszéki együttest. Az egy-
felvonásos selejtezőt a törökországi 
Izmit városában rendezték, a sep-
siszentgyörgyi csapatnak pedig a 
szerdai volt az első tétmérkőzése a 

2020–2021-es idényben. A székelyföl-
di csapatnak nem jött össze a bravúr, 
de a körülményeket ismerve nincs 
miért szégyenkezni: egy rendkívül 
színvonalas bajnokságból érkező, 
jobb formában lévő csapat jutott be 
az Euroliga legjobb 16 csapata közé. 
A Sepsi-SIC a másodrangú FIBA Eu-
rópa Kupában folytathatja nemzet-
közi szereplését, akárcsak a DVTK 

Aluinvent Miskolc. A törökországi 
selejtező másik mérkőzésén a ma-
gyarországi együttest a házigazda 
Belediyespor győzte le 85:68-ra. 

Női kosárlabda Euroliga, selej-
tező – a főtáblára jutásért:  Spar 
Girona (spanyol)–Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi-SIC 76:54 (19:13, 12:15, 
21:14, 24:12). 

O. Zs.

Elmaradt a bravúr, búcsúzott a Sepsi-SIC

Szigorú óvintézkedések mellett rendezik a vébét
A koronavírus-járvány miatt szigorú óvintézkedések mellett rende-
zik meg januárban a férfi kézilabda-világbajnokságot Egyiptomban. 
A nemzetközi szövetség (IHF) honlapjának beszámolója szerint az 
Egészségügyi Világszervezet, az Európai Kézilabda Szövetség, az 
Európai Labdarúgó Szövetség és az egyiptomi Egészségügyi Miniszté-
rium irányelvei alapján kidolgozott, legmagasabb szintű egészségügyi 
óvintézkedések lényege, hogy biztonságos környezetben lehessen 
lebonyolítani a tornát január 13–31. között. Hozzátették, magas színvo-
nalú orvosi szolgáltatásokkal készülnek a fertőzés gyanúja vagy igazolt 
megbetegedés esetére. A küldöttségek tagjait 72 óránként tesztelik 
majd. Mind a 32 válogatott mellett lennie kell egy-egy koronaví-
rus-tisztviselőnek, aki tartja majd a kapcsolatot az IHF illetékeseivel és 
a vb orvosi bizottságával. Minden sportcsarnokban és a csapatoknak 
otthont adó összes szállodában külön orvosi csoportok tevékenykednek 
majd. A szállodákban és a csarnokokban is rendszeresen tisztítják és 
fertőtlenítik a csapatok által használt helyiségeket, a sportcsarnoko-
kat pedig öt különböző zónára osztják. A mérkőzések előtt és után a 
játékosok és a szakmai stábok tagjai nem foghatnak kezet egymással, 
és a megszokottnál nagyobb kispadok állnak majd a csapatok rendelke-
zésére. A média képviselőit is rendszeresen tesztelik, az edzéseken és 
a sajtótájékoztatókon nem lehetnek jelen – utóbbit virtuálisan rendezik 
–, és interjúzónákat sem alakítanak ki. A magyar válogatott a gízai A 
csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én 
pedig Németország együttesével találkozik. Mind a nyolc csoportból 
az első három helyezett jut a középdöntőbe. A torna kezdete előtt 78 
nappal a jegyértékesítés még nem kezdődött el, így egyelőre nem lehet 
biztosan tudni, hogy a csarnokok teljes vagy korlátozott kapacitással 
működnek-e majd, esetleg zárt kapus mérkőzésekre kerül-e sor.

• RÖVIDEN 

A Fradi kétgólos hátrányból ikszelt a BL-ben

• Újabb fordulót rendeznek a labdarúgó-bajnokságokban, az 1. Ligában 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK Ilfov megyében játszik, a 2. Ligában az FK 
Csíkszereda újabb győzelemre készül, hazai pályán a sereghajtót fogadja, 
míg a harmadosztályban a Székelyudvarhelyi FC meccsét elhalasztották.

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

A z FK Csíkszereda szerdán 
Bara Levente bombagóljá-
val 1–0-ra győzött a Gloria 

Buzău elleni, a hetedik fordulóból 
elhalasztott bajnokin, és feljött a 11. 
helyre. Valentin Suciu vezetőedző 
elmondta, kemény munkával és több 
odafi gyeléssel jó eredményt lehet 
elérni, a Metaloglobus Bukarest el-
len jobban futballozott az FK, akkor 
vereséget szenvedtek, míg Buzăuban 
három pontot ért a „nem túl fényes 
játék”. Suciu elismerte, szerencse is 
kellett a sikerhez, úgy véli, a játékve-
zetők eddig többnyire csapata kárára 
tévedtek, míg a legutóbbi mérkőzé-
sen a bírói hibák nekik kedveztek. Az 
FK Csíkszereda a tizedik fordulóban, 
holnap 11 órától a 2. Liga utolsó he-
lyezettjét, a Pandurii Tg. Jiu együt-
tesét fogadja. Suciu reméli, csapata 
összekapcsolhat két győzelmet, bár 
kiemelte, hogy hiba lenne félvállról 
venni a zsilvásárhelyieket.

A negyedik sárga lapját begyűjtő 
Bara nem játszhat a hétvégén, Eder és 
Takács pályára lépése kérdéses, míg 
Botorok sem épült még fel teljesen. Az 
FK Csíkszereda–Pandurii Tg. Jiu mér-
kőzést élőben közvetíti az Erdélyi Ma-
gyar Televízió (kommentátor: Ráduly 
Róbert Kálmán), a találkozó az FK kö-
zösségi oldalán is követhető lesz.

A 2. Liga 10. fordulójának prog-
ramja: szombaton 11 órától FK Csík-
szereda–Pandurii Tg. Jiu, Resica-
bányai MSC–Concordia Chiajna, 
Temesvári Ripensia–Turris-Oltul 
Turnu Măgurele, Dunărea Călărași–
Metaloglobus Bukarest, Viitorul Pan-
durii Tg. Jiu–Unirea Slobozia, CSM 
Slatina–Gloria Buzău, Lénárdfalvi 
SK–Temesvári ASU Poli; vasárnap 
11.30-tól Farul Konstanca–CS Mio-
veni; hétfőn 18 órától Rapid Buka-

rest–Kolozsvári U FC; kedden 17 órá-
tól U Craiova 1948–Aerostar Bákó.

Még vannak fertőzöttek 
az SZFC-nél, ismét halasztottak

A múlt hét elején elvégzett kötelező 
kéthetes tesztelésnél derült ki, hogy 
a Székelyudvarhelyi FC-nél többen 
is elkapták a koronavírust. A fi úk 
közül páran meggyógyultak, ám a 
keret nagyja még mindig lábadozik, 

így elhalasztották a csapat péntekre 
tervezett barcarozsnyói kiszállását.

A múlt keddi eredményekből ki-
derült, hogy a labdarúgó 3. Ligában 
szereplő felnőtt csapat keretéből ti-
zenhárman lettek pozitívak. László 
Zsolt, az SZFC csapatmenedzsere 
érdeklődésünkre elmondta, a héten 
elvégzett újabb tesztelések eredmé-
nyéből kiderült, hogy a megfertőző-
dött játékosokból négyen gyógyultak 
meg, a többiek még mindig pozitívak.

„Hétfőn újabb tesztelésen fog át-
esni a keret, és remélhetőleg a keret-
ből lesz legalább 15 bevethető játéko-
sunk, így kedden már lejátszhatjuk 
a korábban elhalasztott, Sepsi OSK 
II. elleni bajnoki mérkőzésünket. Ha 
minden jól alakul, akkor két hét alatt 

négy mérkőzést játszunk, hiszen jövő 
pénteken fogadjuk az Astra II-t, no-
vember 11-én pótoljuk a Barcarozs-
nyó elleni elhalasztott mérkőzést, 
majd 14-én Plopeni-be látogatunk” 
– összegzett.

Labdarúgó 3. Liga, 5-ös csoport, 
8. forduló: pénteken 15 órától Astra 
II.–Kézdivásárhelyi SE, Brassói Coro-
na–Brassói SR Municipal, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK II.–CSO Plopeni; 
szombaton 15 órától CS Blejoi–Brassói 
Kids Tâmpa; november 11-én 14 órá-
tól Barcarozsnyói Olimpic Cetate–
Székely udvarhelyi FC. 9-es csoport, 
8. forduló: szombaton 15 órától Nyá-
rádtői Unirea–Alsógáldi Industria, 
Marosújvár–Szászrégeni Avântul.

Szokatlan időpontban játszik 
a Sepsi OSK

Tovább őrizné idegenbeli veretlensé-
gét az 1. Ligában a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK. A háromszéki labdarú-
gócsapat a bajnokság 9. fordulójá-
ban Ilfov megyében lép pályára az 
Academica Clinceni vendégeként. 
A mérkőzést szokatlan időpontban, 
szombaton 12 óra 30 perctől rende-
zik. A hét végi játéknap előtt a Sepsi 
OSK 15 ponttal az előkelő negyedik 
helyet foglalja el a tabellán, de a 
házigazdák sem állnak rosszul, 10 
pontjukkal jelenleg a nyolcadikok.

Labdarúgó 1. Liga, 9. forduló: 
ma 18 órától FC Argeș–Voluntari, 21 
órától Dinamo–Astra; szombaton 
12.30-tól Clinceni–Sepsi OSK, 19 órá-
tól Botoșani–Aradi UTA, 21.30-tól 
Hermannstadt–Craiova; vasárnap 
18 órától Jászvásári Poli–Viitorul, 21 
órától Kolozsvári CFR–Gaz Metan; 
hétfőn 21 órától Chindia–FCSB.

Győzelmekben gondolkodnak
Hazai pályán az FK, idegenben az OSK, halasztott az SZFC

Tavaly osztozkodtak a pontokon Csíkszeredában, 
most mindhármat otthon tartaná az FK

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN




