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Elítélték Adrian Mititelut
Adócsalás miatt jogerősen három 
év börtönbüntetésre ítélték Adrian 
Mititelut, a másodosztályos lab-
darúgó-bajnokságban listavezető 
Craiovai U 1948 futballcsapatá-
nak tulajdonosát. Az első fokon 
felmentett üzletember ellen azért 
emelt vádat a Korrupcióellenes 
Ügyészség (DNA), mert 2011-ben 1,1 
millió euróért eladta Mihai Costeát 
az FCSB-ben, holott craiovai fut-
ballklubjának játékoskerete zárolva 
volt az állam felé felhalmozott 
adósságok miatt.
 
Erdélyi csatározások a Liga 1-ben
A Sepsi OSK szombaton 17 órától 
a Hermannstadtot, az UTA pedig 
hétfőn 20.30-kor a Medgyesi Gaz 
Metant fogadja a labdarúgó-Liga 
1 tizedik fordulójában. A mezőny 
ötödik erdélyi résztvevője, a Kolozs-
vári CFR az Argeș FC vendége lesz 
vasárnap 18 órakor. A fordulóban 
még Astra–Clinceni (péntek, 17 
óra), Craiova–Chindia (péntek, 
21.30), Voluntari–Iași (szombat, 
14.30), FCSB–Botoșani (szombat, 
21.45) és Viitorul–Dinamo (vasár-
nap, 21) párosítás szerint játszanak.
 
Megfertőződött a magyar
válogatott pályaedzője
Koronavírusos Giovanni Costanti-
no, Magyarország labdarúgó-válo-
gatottjának pályaedzője, de Marco 
Rossi szövetségi kapitány és a stáb 
további tagjai nem fertőzöttek. 
A válogatott jövő csütörtökön 
Izlandot fogadja az Európa-baj-
noki pótselejtező döntőjében. Azt 
követően Szerbia és Törökország 
legjobbjait fogadják a Nemzetek 
Ligája B divíziójának ötödik és 
hatodik fordulójában.
 
Szaúd-Arábia is bemutatkozik
a Forma–1-ben
Csütörtök délután hivatalosan is 
bejelentették, 2021-ben Szaúd-Ará-
bia is csatlakozik a forma–1-es 
autós gyorsasági-világbajnokság 
menetrendjéhez. Az ország egy 
utcai futammal debütál, melynek 
második legnagyobb települése, 
Dzsidda adhat otthont.
 
Kártérítést kell fi zetnie
a WADA-nak
A Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) jogtalan eltiltás 
miatt elnézést kért Mamadou Sak-
hótól, és kártérítést fi zet a francia 
labdarúgónak. Az MTI beszámo-
lója alapján a szenegáli születésű 
hátvéd a Manchester United–Liver-
pool 2016-os Európa-liga-nyolcad-
döntő visszavágója után produkált 
pozitív mintát, és a WADA szerint 
olyan zsírégetőt használt, amely-
nek egyik hatóanyaga a tiltólistán 
szerepel. Az azóta a Liverpooltól 
a Crystal Palace-hoz szerződött 
Sakho eltiltása miatt nem léphetett 
pályára az EL-döntőben – melyet 
csapata elvesztett a Sevillával 
szemben –, és Didier Deschamps 
szövetségi kapitány sem hívta be 
az Európa-bajnoki keretbe. Utólag 
kiderült, hogy a pozitív dopping-
tesztet eredményező higenamin 
mégsem szerepelt a WADA tiltólis-
táján. Sakho az eset után 16,7 millió 
fontos kártérítési igényt nyújtott be 
egy londoni bírósághoz. A WADA 
megköveti a játékost, és fi zet neki.

A Ferencváros 4–1-re kikapott szerda 
este a Juventustól a labdarúgó-Baj-

nokok Ligája csoportküzdelmeinek 
harmadik fordulójában, a budapesti 
Puskás Arénában. A vendégek első 
gólját a torinóiak mezében éppen szá-
zadik mérkőzését játszó Alvaro Morata 
szerezte a 7. percben, a spanyol játékos 
a 60. percben duplázott. A csereként 
beállt Paulo Dybala a 73. percben nö-
velte az előnyt, majd következett Las-
ha Dvali öngólja (81.), a végeredményt 
pedig Franck Boli állította be a rendes 
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„Megtörtént, amitől féltünk” – 
fogalmazott közleményében 

Eugen Cosma, a Besztercei Gloria női 
kézilabdacsapatának klubvezetője, 
miután a hazai élvonalbeli bajnokság 
legutóbbi tornájáról hazatérve szinte 
a teljes küldöttségüknek pozitív lett a 
koronavírustesztje. A szerdán elvég-
zett vizsgálat eredményeként össze-
sen húsz fertőzött esetet kellett jelen-
teniük, és két bizonytalan eredmény 
mellett mindössze három teszt lett ne-
gatív. A sepsiszentgyörgyi torna során 
hat nap alatt négy mérkőzést játszot-

játékidő utolsó percében. A vereség el-
lenére a magyar bajnoknál nem voltak 
elégedetlenek, edzőjük, Szerhij Rebrov 
szerint a hajrában jól szerepeltek. „Vol-
tak nagy hibák, de ne feledjük, a világ 
egyik legjobb csapatával játszottunk. 
Kicsit fáradtak vagyunk, de a meccs 
végén így is jól teljesítettünk, helyzete-
ket alakítottunk ki. Örülök, hogy sike-
rült gólt szereznünk. Kaptunk két buta 
gólt, akárcsak Barcelonában. Annak 
ugyanakkor örülök, hogy jó hangu-
lat volt a stadionban, nagyon jó volt, 

hogy ennyi ember előtt játszahattunk” 
– nyilatkozta az ukrán szakember az 
M4 Sport mikrofonja előtt. A G csoport 
másik összecsapásán a Mircea Luces-
cu edzette Dinamo Kijev 2-1-re kikapott 
a Barcelona vendégeként, ezért három 
forduló után a négyesben Barcelona (9 
pont), Juventus (6), 3. Dinamo Kijev (1) 
és Ferencváros (1) a sorrend. A szerdai 
játéknap meglepetését a török Basak-
sehir okozta, amikor 2-1-re legyőzte ha-
zai környezetben a Manchester Unite-
dot a H csoportban. (Hírösszefoglaló)

tak, tekintettel arra, hogy a bajnoksá-
got a járvány miatt tornarendszerbe 
szervezték át. „Románia maradt az 
egyedüli olyan ország Európában, 
ahol a mérkőzéseket egyetlen város-
ban rendezik, hiába kértük, hogy a 
hagyományos rendszerben játszunk. 
Már az elején tudtuk, hogy ez nem 
életképes megoldás, rengeteg hát-
ránnyal jár, és megnő az esélye annak, 
hogy több csapat is megfertőződik” 
– mutatott rá a sportvezető. Hozzá-
tette, kilátásba helyezik, hogy akár a 
szervezők ellen fordulnak a történtek 
miatt, ismeretes ugyanis, mialatt a 
tornát rendezték Sepsiszentgyörgyön, 

Kovászna megyét már vörös jelzés alá 
rendelték a járvány miatt, a sportági 
szövetség felelősségvállalása mellett 
szervezhették csak meg a háromszéki 
sportcsarnokban. „Újfent arra kérjük 
a szövetséget, hogy gondolja át dön-
tését a Virágok Ligája versenykiírá-
sával kapcsolatban” – fogalmaztak a 
beszterceiek a közleményben, java-
solva, hogy a fordulókat oda-vissza 
vágó alapon, az érintett csapatok ott-
honaiban rendezzék.

Az erdélyiek szerda esti bejelen-
tését követően tegnap a Craiova női 
együttese is jelezte, hogy öt játékosuk 
és a szakmai stáb egy tagja tért haza 
fertőzöttként Szentgyörgyről, és jelen-
leg egyiküknek sincs elegendő egész-
séges játékosuk ahhoz, hogy a jövő 
heti újabb összecsapásokon pályára 
léphessenek. A pontvadászat első öt 
fordulója után a Bukaresti CSM 15, 
a Nagybányai Minaur 13, a Râmnicu 
Vâlcea 12 ponttal áll az összetett élén. 
A Craiovának és a Besztercének eddig 
egyaránt 9-9 pontjuk van. Az utolsó 
helyen a Rapid és a Kisjenő állnak, 
kettő, illetve nulla ponttal, de a buka-
restiek tegnap Carmen Amariei edzőt 
leváltották a spanyolok szövetségi ka-
pitányára, Carlos Viverre, aki novem-
ber 12-én a Disznód elleni találkozón 
mutatkozhat be.

A kialakult helyzet hatással lehet 
Románia női válogatottjára is, amely-
nek decemberben Európa-bajnoksá-
gon kell majd szerepelnie.

„Levadászták” a Zebrák a Zöld Sasokat

Fertőzési hullám a Virágok Ligájában

 » „Örülök, 
hogy sikerült 
gólt szereznünk” 
– emelte ki a 
pozitívumokat 
Szerhĳ  Rebrov, a 
Fradi edzője.

 » „Újfent arra 
kérjük a szövet-
séget, hogy gon-
dolja át döntését 
a Virágok Ligája 
versenykiírásával 
kapcsolatban” 
– fogalmaztak a 
beszterceiek.

Több poszton is változtatott 
októberi keretén Mirel Rădoi 
szövetségi kapitány Románia 
labdarúgó-válogatottjának so-
ron következő mérkőzéseire. 
Három újoncot avathat jövő 
héten, ugyanakkor visszaté-
rők is szerepelnek a kihirde-
tett listáján.

 » KRÓNIKA

T öbb új név is szerepel Mirel 
Rădoi szövetségi kapitány 
csütörtökön kihirdetett ke-

retében, miközben például a ve-
terán támadó Claudiu Keșerüre, 
vagy a Csehországban légióskodó, 
a héten apai örömök elé nézett Ni-

HÁROM ÚJONC ÉS TÖBB VISSZATÉRŐ KAPOTT HELYET ROMÁNIA LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTTJÁBAN

„Frissített” keretén Mirel Rădoi

Bekövetkezett. A beszterceiek teljes kerete megfertőződött a szentgyörgyi torna után

 » Ianis Hagi 
is kikerült most 
a felnőtt együt-
tesből – Adrian 
Mutu ifjúsági 
csapatába ka-
pott meghívót 
–, ugyanakkor 
Dennis Man az 
U21-es csapat 
helyett a „na-
gyok között” 
szerepelhet.

colae Stanciura ezúttal nem számít 
Románia labdarúgó-válogatottjá-
ban. Ianis Hagi is kikerült most a 
felnőtt együttesből – Adrian Mutu 
ifj úsági csapatába kapott meghí-
vót –, ugyanakkor Dennis Man az 
U21-es csapat helyett a „nagyok kö-
zött” szerepelhet. Ismeretes, hogy 
a kék-sárga-piros együttes múlt hó-
napban elbukta az Európa-bajnoki 
pótselejtezők elődöntőjét Izlanddal 
szemben, ezért a Magyarország el-
leni döntő helyett egy Fehéroroszor-
szág elleni barátságos mérkőzéssel 
kezdi novemberi programját, hogy 
utána Norvégia és Észak-Írország 
legjobbjaival találkozzon a Nem-
zetek Ligája soron következő két 
fordulójában. Ezen három összecsa-
pásra Vasile Mogoș, Iulian Cristea, 
Bogdan Țâru, Alexandru Băluță, 

Bicfalvi Erik és Florin Tănase térhet-
nek vissza a csapatba, ugyanakkor 
Valentin Cojocaru, Valentin Crețu és 
Alexandru Albu újoncként ölthetik 
magukra a válogatott mezét.

Románia november 11-én Ploieș-
ti-en játszik barátságos mérkőzést a 
fehéroroszokkal, majd 15-én Norvégi-
át fogadják Bukarestben a Nemzetek 
Ligája ötödik fordulójában. Három 
nappal később a belfasti Windsor 
Parkban az északírekkel találkoznak. 
NL-csoportjában Románia, mint is-
meretes, 1-1-es döntetlent játszott ko-
rábban az északírekkel, majd a 3-2-es 
ausztriai győzelem után Norvégiától 
4-0-ra, Ausztriától pedig 1-0-ra ka-
pott ki – ezért a B divízió első kvar-
tettjében 4 ponttal a harmadik he-
lyen áll az egyaránt 9-9 pontot gyűjtő 
osztrákok és norvégok mögött.
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