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Kétszer játszik 
otthon a Győr
Mindkét mérkőzését hazai 
pályán játssza a Győri Audi 
ETO KC női kézilabdacsapata 
a Borussia Dortmund ellen a 
Bajnokok Ligájában. A hetedik 
fordulós összecsapás, amely 
vasárnap lett volna, péntekre 
került, a nyolcadik körös talál-
kozó pedig jövő vasárnapról 
most vasárnapra. Az elsőn a 
német csapat a pályaválasztó, 
a kezdési időpont 19.30, míg 
a második mérkőzés 15 órától 
zajlik majd ugyanott, az Audi 
Arénában.

Teljes a férfi kézi-vb 
mezőnye
Az észak-amerikai és karibi 
országokat tömörítő szerve-
zetből (NACHC) az Egyesült Ál-
lamok válogatottja vehet részt 
Egyiptomban a januári férfi 
kézilabda-világbajnokságon. 
A nemzetközi szövetség (IHF) 
elnökségének döntése szerint 
a jelenlegi járványhelyzetben 
nem tudják lebonyolítani a tér-
ség kvalifikációs tornáját, így 
kapták meg az indulási jogot 
az amerikaiak.

• RÖVIDEN 

K özös megegyezés alapján el-
maradnak a ma és holnap es-

tére tervezett Csíkszeredai Sport-
klub–Gyergyói HK mérkőzések a 
román jégkorongbajnokság alap-
szakaszában. 

A halasztásról a mindkét csapat-
nál történt koronavírusos fertőzések 
miatt döntöttek, a Gyergyói HK-nál 
korábban, a Sportklubnál pedig a 
hét elején bukkant fel egyformán 

három-három pozitív koronavírusos 
eset. A gyergyóiaknál a legújabb 
tesztelésen a csapat minden tagja 
negatívnak bizonyult, és a koráb-
ban pozitív eredménnyel tesztelt 
három kerettag is kijöhetett az el-
különítésből, együtt edzhetnek a 
csapattal. „A Sportklubnál jelenleg 
három csapattag van otthoni elkülö-
nítésben, a többiek részt vesznek az 
edzéseken. Akik edzenek, azoknak 

két egymást követő tesztelésen ne-
gatív 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 budapesti 
összetartásán.

A Csíkszeredai Sportklub–Gyer-
gyói HK mérkőzések pótlásáról 
később döntenek. A szezon elején 
kiadott közlemény szerint az erdé-

lyi csapatok egymás elleni, román 
bajnoki mérkőzései az Erste Ligába is 
beszámítanak.

Ma és holnap, mindkét nap 18.30 
órától Brassói Corona–Sapientia U23 
és Galaci CSM–Bukaresti Steaua 
találkozók szerepelnek a román ho-
kibajnokság programjában. A Buka-
resti Sportul Studențesc csapata eb-
ben a fordulóban szabadnapos.

D. L.

A Ferencvárosi TC ma 22 órától a 
budapesti Puskás Arénában, 

nézők előtt fogadja a Juventus FC 
csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligá-
ja csoportkörének harmadik fordu-
lójához tartozó mérkőzésen. A tori-
nóiaknál újból bevethető a portugál 
sztártámadó, Cristiano Ronaldo.

Szerhij Rebrov csapata múlt héten 
Üllői úti otthonában játszott 2–2-es 
döntetlent a Dinamo Kijevvel, de a 
Juventus, majd a Barca elleni hazai 
mérkőzésre a tavaly novemberben 
átadott arénába költözik a magyar 
bajnok. A torinói topcsapat budapesti 
vendégjátékát szigorú szabályok be-
tartásával több mint 15 ezren nézhetik 

meg a helyszínen, az európai szövet-
ség ennyi nézőt engedélyez a stadion 
befogadóképességéhez mérten.

A „zebrák” egyelőre keresik ön-
magukat a nyáron kinevezett veze-
tőedző, Andrea Pirlo irányításával. 
A korábbi középpályás-kiválóság 
folyamatosan azt hangoztatja a saj-
tótájékoztatókon, az út elején járnak 
és több időre van szüksége, hogy 
összeálljon a játék. A fekete-fehé-
rek 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 
elmúlt hétvégén a Spezia elleni baj-
nokin tért vissza, és duplázni tudott 
az újonc otthonában 4–1-es győzel-
met arató címvédőnél.

Az NB I-ben veretlenül listaveze-
tő Ferencváros legutóbb Székesfe-
hérváron ért el 1–1-es döntetlent. Az 
idegenbeli rangadón Rebrov nem tar-
talékolt, erős összeállítású csapatot 
küldött pályára. Bár a Juventusnál 
Alex Sandro és Matthijs de Ligt is sé-

rült, míg a Barca ellen kiállított Me-
rih Demiral eltiltás miatt nem játsz-
hat, a Fraditól óriási bravúr lenne a 
pontszerzés. 

UEFA Bajnokok Ligája, csoport-
kör, 3. forduló – A G-csoportban, 
22 órától: Ferencvárosi TC–Juventus 
FC; FC Barcelona–Dinamo Kijev (Az 
állás: 1. Barca 6 pont, 2. Juventus 3 p., 
3. Dinamo 1 p., 2:4, 4. FTC 1 p., 3:7). 
Szintén ma játsszák: 19.55-től: Zenit–
Lazio (F-csoport); Istanbul Basakse-
hir–Manchester United (H-csoport). 
22.00-tól: Chelsea–Rennes, Sevil-
la–FK Krasznodar (E-csoport); Club 
Brugge–Borussia Dortmund (F); RB 
Leipzig–PSG (H). (Orbán Zsolt)

• A Kézdivásárhelyi SE női kosárlabdacsapata 
lemaradt a Román Kupa teremtornájáról, amely 
Szatmárnémetiben zajlik, miután két játékosa 
megfertőződött a koronavírussal. A férfi mezőny-
ben a korábbi halasztás után a jövő héten ugyan-
csak a kupasorozat első körével rajtol a szezon.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Román Kosárlabda-szövet-
ség tájékoztatása szerint a 
pozitív esetek miatt a Ko-

vászna Megyei Közegészségügyi 
Igazgatóság nem adott engedélyt 
a klubnak arra, hogy elutazzon a 
torna helyszínére. A kupasorozat A 
csoportjában a háromszékiek a há-
zigazda Szatmárnémeti VSK mellett 
a Bukaresti Agronómiával és a CSM 
Alexandriával kellett volna találkoz-
zanak a háromnapos tornán, amely 
így csak három együttes részvételé-
vel zajlik. A KSE mindhárom meccsét 
játék nélkül elveszíti. A Román Kupa 
B csoportjának mérkőzéseit Buka-
restben rendezik, ahol az Aradi FCC 
Baschet, a Kolozsvári U, a Brassói 
Olimpia és a Konstancai Phoenix 
játszanak. A két csoportgyőztes és 
a legjobb második jut tovább a jövő 
év februárjában vagy márciusában 
rendezendő négyes döntőbe, ahová a 
címvédő Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 
automatikusan kvalifi kálta magát.

Megkeresésünkre Farkas Alpár, a 
KSE másodedzője ismertette, a prob-
lémák másfél héttel ezelőtt kezdőd-
tek, amikor neki pozitív lett a teszt-
eredménye. Negyvennyolc órával a 
mérkőzések előtt újból kellett tesztel-
ni, ahol két játékosnál is kimutatták 
a fertőzést. A jelenlegi szabályzat 
szerint a tornán két negatív teszttel 
lehetett volna részt venni. „Nagyon 
rosszul jött ez számunkra, lemara-
dunk az első hivatalos mérkőzések-
ről. Már nyolc hónapja várjuk, hogy 
végre kosarazhassunk tétmeccsen. 
Közel két hónapja készülünk, eléggé 
intenzív munka zajlik a csapatnál, 
így a fennálló helyzet szakmailag és 
lelkileg is megviselt bennünket. Úgy-
mond eltiltottak a mérkőzésektől, és 
nem adódott lehetőség arra, hogy 
meccseket játsszunk, amelyeken 
meglátszott volna, hogy hol van a 
helyünk a mezőnyben” – nyilatkozta 
Farkas Alpár.

A kézdivásárhelyiek a bajnokság-
ban mutatkozhatnak be az új idény-
ben, a női élvonalbeli pontvadászat 
november 24-én kezdődne, a kupa-
sorozathoz hasonlóan ugyancsak 

teremtornák formájában lesz meg-
rendezve.

A csíkiak jövő héten  
kezdenének

A férfi  mezőnyben már két héttel ez-
előtt, október 17–22. között el kellett 
volna kezdődjön a szezon ugyancsak 
a Román Kupa csoportkörével. Szé-
kelyföldet a VSK Csíkszereda kép-
viseli, amely a B csoportba kapott 
besorolást a házigazda Nagyváradi 

VSK, a Bukaresti Steaua, az SCMU 
Craiova és a Konstancai Athletic 
társaságában. Mivel azonban több 
csapat keretében megsokasodtak a 
koronavírusos megbetegedések, a 
szövetség elhalasztotta a rajtot. A 
torna új időpontja szerint november 
10–13. között találkoznak az együtte-
sek, amelyek a korábban ismertetett 
menetrend alapján három csoport-
ban, három helyszínen játszanak. 
Mindhárom csoportból továbbjutnak 
az első és a második helyezettek, de 

a két legjobb csoportharmadik is tag-
ja lesz a kupasorozat nyolcas döntő-
jének.

A Román Kupa csoportbeosztása: 
az A csoportban (Bukarest) Kolozs-
vári U-BT, Bukaresti Dinamo-Ști-
ința, BCMU Pitești, Galaci CSM; a B 
csoportban (Nagyvárad) Nagyvá-
radi VSK, Bukaresti Steaua, SCM U 
Craiova, Konstancai Athletic, VSK 
Csíkszereda; a C csoportban (Nagy-
szeben) Nagyszebeni CSU, Temesvári 
SCM, CSO Voluntari, CSM Târgu Jiu.

Cristiano Ronaldo is játszhat a Puskás Arénában

Elmaradnak a Sportklub–Gyergyói HK meccsek

Elrajtolt a hazai kosárlabdaszezon
Javában készült, mégsem léphetett pályára a KSE a Román Kupában

Tovább kell várnia a bemutatkozásra a kézdivásárhelyi csapatnak   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E




