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Győzött az FCSB a Chindia
otthonában
Újabb három pontot gyűjtött az 
FCSB futballcsapata a Liga 1-es 
bajnokságban, ahol 21 ponttal má-
sodik helyen áll, miután hétfő este 
2-0-ra nyert a Chindia Târgoviște 
vendégeként a kilencedik fordu-
lóban. Az élen, mint ismeretes, 24 
ponttal a Craiova áll, miközben 
a pontvadászat bojkottálásával 
fenyegetőző Kolozsvári CFR 18 
ponttal a harmadik. A Chindia 11 
ponttal a kilencedik.
 
Lázításért büntetheti
a Quarabagot az UEFA
Vizsgálatot indított az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) etikai 
bizottsága a Quarabag futballklub-
ja ellen, miután annak sajtószóvi-
vője Facebook-oldalán lázító és a 
„terrorizmust dicsőítő” üzenetet 
tett közé. Nurlan Ibrahimov úgy fo-
galmazott, hogy „meg kell ölniük” 
az összes örményt. „Gyermekeket, 
nőket, öregeket. Lelkiismeret és 
együttérzés nélkül, mert különben 
ők ölnek meg minket és a gyerme-
keinket” – vélekedett az időközben 
már törölt bejegyzésében. Az UEFA 
a történtekért akár kizárással is 
büntetheti az azeri futballklubot.
 
Elmaradnak a Sportklub–
Gyergyói HK meccsek
Közös megegyezés alapján el-
maradnak a ma és holnap estére 
tervezett Csíkszeredai Sportklub–
Gyergyói HK mérkőzések a hazai 
jégkorongbajnokság alapszakaszá-
ban. A halasztást a két csapatnál 
történt koronavírusos fertőzések 
miatt választották. A Gyergyói HK-
nál korábban, a Sportklubnál pedig 
a hét elején bukkant fel egyformán 
három-három pozitív eset. A gyer-
gyóiaknál a legújabb tesztelésen 
a csapat minden tagja negatívnak 
bizonyult, és a korábban pozitív 
eredménnyel tesztelt három keret-
tag is kijöhetett az elkülönítésből, 
együtt edzhetnek a csapattal. „A 
Sportklubnál jelenleg három csa-
pattag van otthoni elkülönítésben, 
a többiek részt vesznek az edzése-
ken. Akik edzenek, azoknak két 
egymást követő tesztelésen negatív 
lett az eredményük” – mondta el 
Hodos László, a Sportklub elnöke. 
A csíkiak edzéséről hiányzik Becze 
Tihamér is, aki ezen a héten részt 
vesz a magyar válogatott budapes-
ti összetartásán. A Csíkszeredai 
Sportklub–Gyergyói HK mérkőzé-
sek pótlásáról később döntenek. A 
szezon elején kiadott közlemény 
szerint az erdélyi csapatok egymás 
elleni, román bajnoki mérkőzései 
az Erste Ligába is beszámítanak. 
Ma és holnap, mindkét nap 18.30-
tól Brassói Corona–Sapientia U23 
és Galaci CSM–Bukaresti Steaua 
találkozók szerepelnek a belföldi 
hokibajnokság programjában.
 
Továbbjutott a Kolozsvári Olimpia
A Kolozsvári Olimpia női labdarú-
gócsapata 2-1-re legyőzte tegnap a 
máltai Birkirkara együttesét hazai 
pályán, ezért továbbjutott a Bajno-
kok Ligája első selejtezőköréből. 
A második kvalifi kációs szakaszra 
– amely során november 18-án 
vagy 19-án játszanak majd újfent 
egyetlen összecsapást – a pénteki 
sorsoláskor kap ellenfelet.
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A budapesti Puskás Arénában, né-
zők előtt fogadja ma 22 órától a 

Ferencváros labdarúgócsapata a Ju-
ventust, a Bajnokok Ligája csoportkö-
rének harmadik fordulójában. Szerhij 
Rebrov edző magyar bajnokcsapata 
múlt héten Üllői úti otthonában ját-
szott 2–2-es döntetlent a Dinamo Ki-
jevvel, de most a tavaly novemberben 
átadott arénába költözik, ahol a járvá-
nyügyi szabályok betartása mellett is 
több mint 15 ezren foglalhatnak majd 
helyet a lelátókon.

A torinói „zebrák” egyelőre kere-
sik önmagukat a nyáron kinevezett 
vezetőedző, Andrea Pirlo irányítá-
sával. A korábbi középpályás-kivá-
lóság folyamatosan azt hangoztatja 
a sajtótájékoztatókon, az út elején 
járnak, és több időre van szüksége, 
hogy összeálljon a játék. A fekete-fe-
hérek veretlenül harmadikok a Serie 
A-ban, de meglepő döntetleneket is 
jegyeztek. Igaz, az utóbbi időben nem 

léphetett pályára Cristiano Ronaldo, 
akinek nemrég pozitív lett a korona-
vírustesztje. A portugál sztárjátékos 
kihagyta a Juventus mindkét meccsét 
a BL-csoportban: a nyitófordulóban 
a Dinamo Kijev vendégeként 2–0-ra 
nyert a piemonti együttes, amely a 
katalánoktól ugyanilyen arányban 
kapott ki hazai pályán. Ronaldo az el-
múlt hétvégén a Spezia elleni bajno-
kin tért vissza, és duplázni tudott az 
újonc otthonában 4–1-es győzelmet 

arató címvédőnél. Az NB I-ben ve-
retlenül listavezető Ferencváros leg-
utóbb Székesfehérváron ért el 1–1-es 
döntetlent. Az idegenbeli rangadón 
Rebrov nem tartalékolt, erős összeál-
lítású csapatot küldött pályára. Bár a 
Juventusnál Alex Sandro és Matthijs 
de Ligt is sérült, míg a Barca ellen 
kiállított Merih Demiral eltiltás miatt 
nem játszhat, a Fraditól óriási bravúr 
lenne a pontszerzés. Hazai oldalon az 
albán Myrto Uzunira nem számíthat 
az ukrán vezetőedző.

A csoport másik mérkőzésén a Di-
namo Kijevnek is csodára lenne szük-
sége egy döntetlen kiharcolásához 
Barcelonában. Már csak azért is, mert 
Mircea Lucescu csapatánál több játé-
kos is megfertőződött koronavírussal, 
így a román szakember tizenhárom 
megmaradt futballistája mellé az ifi -
csapatból hívott be pár játékost a spa-
nyolországi kiszállásra. Tegnap újra-
tesztelték őket, a ma esti összecsapás 
sorsát pedig a lapzártánk utánra várt 
eredmények befolyásolták.

BL: nézőkkel fogadja a Ferencváros a Juventust

 »  A budapesti 
Puskás Aréná-
ban, mintegy 15 
ezer néző előtt 
fogadja ma a 
Ferencváros a 
Cristiano Ro-
naldóval érkező 
Juventust.

Harcosokat akar látni a pályán 
Rareș Fortuneanu szövetségi 
kapitány a férfi  kézilabda-Eu-
rópa-bajnokság első két 
selejtezőmérkőzésén. Elsőként 
Svédország lesz az ellenfelük, 
amely ellen egy döntetlen is 
győzelemmel érne fel.

 » V. NY. R. 

S védországgal holnap idegen-
ben, Montenegróval vasár-
nap Nagybányán mérkőzik 

meg Románia férfi  kézilabda-válo-
gatottja a 2022-es Európa-bajnok-
ság selejtezősorozatának első két 
fordulójában. Rareș Fortuneanu 
szövetségi kapitány az országos 
bajnokságban tapasztaltak alapján 
a nemzetközi porondon is kiélezett 
csatákra számít, ugyanakkor „el-
szánt, maximálisan összpontosító 
és fegyelmezett harcosokat” akar 
látni a pályán az előttük álló kihí-
vás során. Keretébe közel két év 
kihagyás után visszatért Alexand-
ru Csepreghi, aki hangsúlyozta: az 
első találkozó lesz a legnehezebb, 
mert az északiaknak erős csapatuk 
van, és modern kézilabdát űznek. 
„De mi tudjuk, hogy a kézilabdát 
szívvel is kell játszani, és ez lehet 
a mi megoldásunk. Ez a döntetlen 
kétségtelenül felérne egy győze-
lemmel a számunkra” – mutatott 

SVÉDORSZÁGBAN KEZDI ROMÁNIA FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTTJA A SELEJTEZŐKET

„Hadrendben” az Eb-részvételért

Összetartás. Eb-kvalifi kációért harcol Románia férfi  kézilabda-válogatottja

 » „De mi tud-
juk, hogy a ké-
zilabdát szívvel 
is kell játszani, 
és ez lehet a mi 
megoldásunk. 
Ez a döntetlen 
kétségtelenül 
felérne egy győ-
zelemmel a szá-
munkra” – muta-
tott rá Alexandru 
Csepreghi.

rá. A csapatkapitány Mihai Popescu 
is osztja csapattársa véleményét, 
hozzátéve, hogy elszántságukból 
előnyt kovácsolhatnak a négysze-
res Eb-győztes svédekkel szemben. 
„Beszéltem a fi úkkal, és mondtam 
nekik, hogy nagy álmom kijutni az 
Európa-bajnokságra, de nélkülük 
ezt nem valósíthatom meg, ezért a 
segítségükre van szükségem. Van 
esélyünk. Svédország és Montenegró 
a papírforma szerint erősebb nálunk, 
de hinnünk kell, hogy képesek va-

gyunk győzni” – nyilatkozta. A Fran-
ciaországban légióskodó 35 éves ka-
pus mellett több más rutinos játékos 
is található a Fortuneanu által össze-
állított keretben, ugyanakkor több 
fi atal is helyet váltott már magának 
a válogatottban. Ettől az elegytől re-
mél áttörést Alexandru Dedu, a hazai 
sportági szövetség elnöke, aki örülne 
annak, ha a pályafutásuk végén járó 
kézilabdázók egy jelentős tornán 
való részvétellel búcsúzhatnának.

Románia férfi  válogatottja az 1996-
os Eb-n vett részt utoljára, két év múl-
va Magyarország és Szlovákia ad ott-
hont a viadalnak. A selejtezők során 
Románia a 8. csoportban szerepel, 
amelynek Svédország és Montenegró 
mellett Koszovó a negyedik tagja. A 
kontinensviadal két házigazdájának 
nem kell selejtezőt vívnia a részvéte-
lért, de a címvédő spanyol és az idén 
ezüstérmes horvát együttes is alanyi 
jogon résztvevői lesznek a két év múl-
va rendezendő tornának.
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Rémálom Kolozsváron

Az Európa Liga csoportkörében csütörtökön rendezik a har-
madik fordulót, de a Kolozsvári CFR nem fog tudni a legerő-
sebb felállásában pályára lépni, miután tegnap pozitív lett 
Andrei Burcă koronavírustesztje. A középhátvéd poszton 
Vinicius és Cestor sérültek, ezért Dan Petrescu edző kereté-
ből már csak a 22 éves Denis Ciobotariu bevethető ezen a 
poszton. Jakub Vojtusnak és Alexandru Chipciunak szintén 
koronavírus-fertőzés miatt kell majd kihagynia az AS Róma 
elleni, idegenbeli összecsapást az EL-ben.

Teljes a férfi  kézilabda-világbajnokság mezőnye

Az észak-amerikai és karibi országokat tömörítő szervezetből (NACHC) az Egyesült Államok 
válogatottja vehet részt Egyiptomban, a 32 csapatos januári férfi  kézilabda-világbajnokságon. 
A nemzetközi szövetség (IHF) döntése alapján a jelenlegi járványhelyzet miatt törölték a térség 
kvalifi kációs tornáját, és az amerikaiaknak ítélték az indulási jogot. Ők eddig hatszor – leg-
utóbb 2001-ben – szerepeltek vébén, de mérkőzést még nem nyertek. Januárban Norvégiával, 
Ausztriával és Franciaországgal szerepelnek majd az E csoportban. Magyarország az A csoport-
ban a németekkel, az uruguayiakkal, valamint a Zöld-foki Köztársaság válogatottjával találko-
zik. Románia nem jutott ki a vébére. (Dobos László)




