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Pont nélkül. „Elollózta” a Clinceni a Sepsi OSK győzelmi sorozatát

A SEPSI OSK KIKAPOTT A CLINCENI-TŐL, UTA-BRAVÚR A LIGA 1-BEN

Megszakadt a nyertes sorozat

Botlott a Sepsi OSK az élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnok-
ság hétvégi fordulójában, de 
veresége ellenére a Liga 1
élmezőnyében maradt. Fel-
sőházi rájátszást érő helyen 
áll az UTA is, amelynek 
sikerült immár győzelmi 
sorozatot produkálnia.

 » H. B. O., V. NY. R.

E lőször szenvedett idegen-
ben vereséget az új szezon-
ban a Sepsiszentgyörgyi 

Sepsi OSK élvonalbeli labdarú-
gócsapata. Az Academica Clin-
ceni elleni szombati kiszálláson 
2-0-ra alulmaradó háromszé-
kieknek emiatt megszakadt a 
négymeccses győzelmi soroza-
tuk a Liga 1-ben, de kilenc for-
duló után is az összetett élme-
zőnyében tanyáznak 15 ponttal. 
Hétvégén amúgy az első félidő-
ben mutatott gyengébb teljesít-
ményük pecsételte meg a sorsu-
kat, ugyanakkor a szünet után 
már hiába uralták a játékot, nem 
találtak rést az Ilfov megyeiek 
védelmén. A szentgyörgyieket 
edző Leo Grozavu is megérde-
meltnek tartja házigazdáik győ-
zelmét, mert az ki tudta használ-
ni a hibáikat. „Megpróbáltunk 

visszajönni a meccsbe, meg is 
voltak a helyzeteink, de ezeket 
nem sikerült gólra váltani. Nem 
vagyok elégedetlen a játékosok 
hozzáállásával, de egyesektől 
jobb teljesítményt vártam volna” 
– nyilatkozta a mérkőzés utáni 
sajtótájékoztatón a szakember.

Ezzel szemben az UTA Bálint 
László edző „vágya” szerint 
távozott Botoșani-ból, ahol 
egy fordulatos mérkőzés után 
3-2-re nyertek hétvégén. Sike-
rükkel 14 pontra növelték ösz-
szetettjüket, és a szentgyörgyi-
ekhez hasonlóan a felsőházi 
rájátszást érő helyeken jegyzik 
őket. „Hosszú még az út ahhoz, 
hogy a playoff ra gondoljunk, de 
sikerült sorozatban két mecs-
cset megnyernünk, eddig csak 
egyszer kaptunk ki, és ami az 
igazán fontos: konstans telje-
sítményt nyújtunk” – mondta 
lefújás után az aradiak meste-
re. A moldvaiak elleni találkozó 
kapcsán rámutatott: a szünet 
után elszántabban léptek pá-
lyára, és bár mindkét oldalon 
voltak nagy helyzetek, a három 
pontot megérdemeltek szerez-
ték meg. „Nagyon szeretném, 
hogy győztes mentalitás alakul-
jon ki az öltözőben” – tette hoz-
zá Bálint.

A tabella élén nem változott 
az állás: a Craiova 1-0-ra nyert 

a Hermannstadt vendégeként, 
ezért nyolc győzelem és mind-
össze egy vereség után 24 pont-
tal áll az összetett első helyén. 
Az alsóházban az Argeș 2-1-re 
nyert otthon a Voluntari ellen, és 
nyolcra növelte pontjai számát 
a Liga 1-ben. A Iași–Viitorul és 
a Kolozsvári CFR–Medgyesi Gaz 
Metan mérkőzéseket lapzártánk 
után rendezték, ma pedig Chin-
dia Târgoviște–FCSB (21 óra) 
párosítás szerint játszanak. A Di-
namo–Astra mérkőzést elhalasz-
tották a vendég giurgiuiaknál 
diagnosztizált koronavírus-fertő-
zés miatt.

A címvédő fellegváriak a va-
sárnapi esti bajnoki összecsapás 
előtt az Európa Liga csoportköré-
nek második fordulójában lép-
tek pályára csütörtök este, de hi-
ába szerezték meg hazai pályán 
a vezetést a 2. félidőben, a Young 
Boys elleni találkozójuk vég-
eredménye 1-1 lett. Gól nélküli 
döntetlennel zárult ugyanakkor 
az AS Róma–CSZKA Szófi a ösz-
szecsapás is, ezért az A csoport-
ban az erdélyi alakulatnak és az 
olasz gárdának is 4-4 pontja van 
az élen, míg a svájci és a bolgár 
alakulat egyaránt egy pontról 
várják a csütörtöki folytatást. 
Akkor AS Róma–CFR és Young 
Boys–CSZKA Szófi a párosítás 
szerint lépnek pályára.
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 » KRÓNIKA

Az élsportolókat sem kíméli a 
koronavírus-járvány, a hétvé-

gén Simona Halep jelentette be 
Twitter-oldalán, hogy pozitív lett 
a Covid-tesztje. A női tenisz-vi-
lágranglistán második, kétszeres 
Grand Slam-győztes sportoló tá-
jékoztatása alapján a tünetei eny-
hék, otthoni elkülönítőben lábado-
zik a betegségből. Ismeretes, hogy 
Halep a járvány miatt kihagyta 
nyáron az amerikai nyílt teniszbaj-
nokságot, pályára lépett viszont 
októberben, a Roland Garroson. 
Egyik edzője, Artemon Apostu-Ef-

remov meglepetten nyilatkozott a 
konstancai klasszis megfertőző-
dése kapcsán, mert tapasztalata 
szerint Halep mindvégig fi gyelmes 
és elővigyázatos volt, betartotta a 
járványügyi előírásokat. „De amint 
látjuk, ez egy új hullám, nem tu-
dom, hogy hol és hogyan kaphatta 
el. Ő sem tudja” – mondta, megje-
gyezve, hogy a vírus megjelenése 
óta a teniszklasszis már közel húsz 
tesztet végzett. A hazai élsportolók 
közül előtte többek között a kézi-
labdázó Cristina Neagu, valamint 
az úszó Robert Glință kapták el a 
koronavírust, de a tornász Larisa 
Iordachét, valamint több labdarú-

gót, kézilabdázót, jégkorongozót 
és kosárlabdázót diagnosztizál-
tak a Coviddal. A magyarországi 
sportéletben szintén több fertőzött 
sportolóról számoltak be, de edző-
ket is diagnosztizáltak már a vírus-
sal. Hétvégén Gulyás István, a férfi  
kézilabda-válogatott szövetségi 
kapitányának lett pozitív a tesztje, 
ezért a csapat nélküle készül majd 
a november eleji Eurokupa-mér-
kőzésekre. Távollétében Chema 
Rodríguez és Nagy László irányít-
ják majd az együttest a szerdai 
spanyol, illetve a három nappal 
később a horvátok elleni összecsa-
pásokon.

Simona Halep is megfertőződött

 » RÖVIDEN

„Foghíjas” másodosztályos fociküzdelmek
Csak hat mérkőzést tudtak megrendezni hétvégén a másodosztályos 
labdarúgó-bajnokság 10. fordulójából, ezek közül pedig csak egy 
erdélyi győzelem született. Azt a Temesvári Ripensia érte el hazai pá-
lyán, 4-2-vel a Turris-Oltul ellen szombaton. A Lénárdfalva–Temesvá-
ri ASU Poli találkozó 3-3-al zárult. A feljutásra pályázó csapatok kö-
zül a Konstancai Farul is csak egy pontot gyűjtött otthon a Mioveni 
elleni 1-1-es döntetlenjével, a Bukaresti Metaloglobus sikersorozatát 
viszont 1-0-s győzelemmel megtörte a Călărași. Ma Rapid–Kolozs-
vári Universitatea mérkőzést rendeztek volna, de ezt a találkozót 
el kellett halasztani, mivel a Szamos-parti egyetemisták tizennyolc 
játékosának és a szakmai stáb öt tagjának is pozitív lett a korona-
vírus-tesztje. A járvány miatt maradtak el a Resicabánya–Chajna 
és az FK Csíkszereda–Pandurii Tâgu Jiu találkozók is. A listavezető 
Craiovai U 1948 a tervek szerint kedden fogadja a Bákói Aerostart 
a tizedik fordulóban, az elmaradt meccseket pedig várhatóan jövő 
héten, november 11-én pótolják.
 
Hamilton győzelmével világbajnok a Mercedes
A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit 
pilótája nyerte tegnap a Forma–1-es autós gyorsasági-világbajnokság 
Emilia Romagna Nagydíját, ezzel csapata megvédte konstruktőri 
világbajnoki címét. Az MTI emlékeztetett, hogy korábban egyetlen 
konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet, ez a Mercedesnek si-
került először, mivel négy versennyel az idény vége előtt behozhatat-
lan az előnye a pontversenyben második Red Bull előtt. Hamilton-
nak – aki egy hete adta át a múltnak a legendás hétszeres vb-győztes 
német Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját – ez volt 
idei kilencedik, pályafutása során pedig a 93. futamgyőzelme, 
amivel tovább növelte előnyét az összetettben. A második helyen 
csapattársa, a fi nn Valtteri Bottas, a harmadikon pedig az ausztrál 
Daniel Ricciardo (Renault) végzett Imolában. A Forma–1 történeté-
nek századik olaszországi futama egyben a sorozat első novemberi 
versenye volt, amelyet Európában rendeztek. A szezon két hét múlva 
a Török Nagydíjjal folytatódik. Az összetettben addig Hamiltonnak 
282, Bottasnak 197, Max Verstappennek (Red Bull) pedig 162 pontja 
van. A Ferrari idei szezonja nem alakult fényesen: Charles Leclerc 
85 ponttal az ötödik az összetettben, csapatban viszont 103 ponttal 
mindössze a hatodik helyen állnak.
 
Felfüggesztett pályázási előkészület a téli olimpiára
A koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok következtében 
felfüggesztették a barcelonai pályázat előkészítését a 2030-as téli 
olimpiára. A munkálatokhoz a Spanyol Olimpiai Bizottság (COE), a 
spanyol kormány, valamint Aragónia és Katalónia autonóm közösség 
kormányainak támogatására van szükség. Gerard Figueras, a katalán 
autonóm kormány sportért felelős főtitkára elmondta, a spanyol kor-
mány döntött a tervek előkészítésének leállításáról. Beszámolójában 
az MTI jelezte: a 2030-as téli játékok iránt az 1972-ben, illetve 2002-ben 
házigazda Szapporó és Salt Lake City, illetve Barcelona – pireneusi 
helyszínekkel – érdeklődött eddig. A 2022-es seregszemlét Pekingben, 
a négy évvel későbbit Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezik.




