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Karanténba került 
Kleinheisler László
Nem számíthat Kleinheisler László 
játékára Marco Rossi, Magyaror-
szág labdarúgó-válogatottjának 
szövetségi kapitánya az Izland 
elleni Európa-bajnoki pótselejtező 
november 12-ei döntőjében, de az 
azt követő két Nemzetek Ligája-ta-
lálkozón sem léphet pályára. A 
horvát Osijek együttesének közép-
pályása a klubjánál diagnosztizált 
koronavírus-fertőzéses eset miatt 
karanténba került, és ezért nem 
csatlakozhat a válogatotthoz.
 
Botlott a Liga 2 listavezetője
A Temesvári ASU Poli vendégeként 
botlott meg hétvégén a másodosz-
tályos labdarúgó-bajnokságban 
listavezető Craiovai U 1948, de a 
tizenegyedik fordulóban jegyzett 
gól nélküli döntetlenje ellenére az 
összetett élén maradt 22 ponttal. 
Kikapott ugyanis a Viitorul Pan-
duriitól 2-1-re a Bukaresti Metalog-
lobus, a Călărași pedig a Pandurii 
Târgu Jiu vendégeként aratott 2-1-es 
sikerével is csak húsz pontnál tart a 
tabellán. A Petrolul–Rapid rangadó 
2-0-val zárult, az FK Csíkszereda 
pedig gól nélküli döntetlent ért el a 
Turris-Oltul vendégeként. A Kolozs-
vári Universitatea–Farul mérkőzés 
kedden 19.30-kor lesz.
 
Szabó Tündét választották 
a LEN alelnökévé
Szabó Tündét, Magyarország spor-
tért felelős államtitkárát, olimpiai 
ezüstérmes úszót választották az 
Európai Úszószövetség (LEN) alel-
nökévé a szervezet tegnapi, online 
tartott kongresszusán. „Magyar-
ország mindig is fontos szerepet 
játszott az európai úszósportban. 
(…) Sportdiplomatáink mindig 
is fontos pozíciókat töltöttek be, 
Gyárfás Tamás az elmúlt tizenhat 
esztendőben rendkívül sikeresen 
képviselte a magyar érdekeket – 
ezentúl rám hárul ez a feladat, de 
őszinte várakozással nézek ezen 
új kihívás elé. (…) Úgy gondo-
lom, kiemelkedően sikeres négy 
esztendő vár ránk” – nyilatkozta 
az újdonsült alelnök. Az MTI 
beszámolója alapján a tisztújítás 
nem hozott meglepetést: a 2012 
óta hivatalban lévő, olasz elnök, 
Paolo Barelli elsöprő többséggel 
nyert újfent francia kihívója, Gilles 
Sezionale ellenében, így harmadik 
terminusát kezdi meg a szövetség 
élén. A vezetőségi tagok között a 
Román Úszószövetség elnökét, 
a korábbi olimpiai bajnok úszó 
Camelia Potecet újraválasztották, 
Gyárfás Tamást ugyanakkor a 
spanyol Fernando Carpena váltja a 
kincstárnoki tisztségben.
 
Djokovic beállítja Sampras 
rekordját
Novak Djokovic hatodik alkalom-
mal zárja az élen az évet a férfi  
teniszezők világranglistáján, ezzel 
beállítja Pete Sampras rekordját. 
A 33 éves szerb teniszező év végi 
elsősége azzal vált biztossá, hogy a 
második helyen álló spanyol Rafael 
Nadal bejelentette, nem vesz részt 
a jövő heti szófi ai tornán. A női 
világranglistát, mint ismeretes, az 
ausztrál Ashley Barty zárja az élen, 
Simona Halep a második helyről 
várhatja a 2021-es esztendőt.

Távozását helyezte kilátásba 
Cristiano Bergodi, a Craiovai 
Universitatea labdarúgócsapa-
tának vezetőedzője a hétvégi 
Liga 1-es fordulóban elszenve-
dett vereség után. Az oltyán 
gárda addig élen állt az össze-
tettben, de az alapszakaszban 
eddig gyűjtött pontok tekinte-
tében beérte őt az FCSB.

 » KRÓNIKA

T ávozást fontolgat a hazai él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban eddig listavezető Craiovai 

Universitatea vezetőedzője, miután 
csapata 1-0-ra kikapott hétvégén ha-
zai pályán a Chindiától. A 10. fordu-
lóban rendezett összecsapást követő-
en Cristiano Bergodi nem vitatta 
együttese gyenge teljesítményét, 
ugyanakkor értetlenül állt a látot-
tak előtt. „Én vagyok az edző, és 
én vagyok a felelős azért, ami tör-
tént. Voltak hiányzók a keretben, 
de meg voltam arról győződve, 
hogy azok, akik pályára lépnek, 
jól fognak játszani. Nem hibáz-
tatom őket, én vagyok a hibás. 
Arra gondolok, hogy beadom a 

A CRAIOVAI UNIVERSITATEA FUTBALLCSAPATÁNAK OLASZ EDZŐJE LEMONDÁST HELYEZETT KILÁTÁSBA

Távozni készül Bergodi

Váltásra készen. Cristiano Bergodi lemondana a craiovaiak edzéséről

 » A târgoviștei 
együttes elleni 
botlás következ-
tében az oltyán 
gárda 24 ponttal 
maradt az össze-
tettben, és beér-
te őt az a FCSB.

felmondásom. Problémák vannak, 
és ez látszott a játékunkon. Való-
színű, hogy egy új edző felrázná 
őket. Azt hiszem, száz százalék, 
hogy felmondok” – fogalmazott az 
olasz szakember, akinek a Fanatik 
értesülései szerint személyes okai 
is vannak a távozásra.

A târgoviștei együttes elleni bot-
lás következtében az oltyán gárda 
24 ponttal maradt az összetett-
ben, és beérte őt az a FCSB, amely 
szombaton 4-1-re nyert hazai kör-
nyezetben a Botoșani ellen. A bu-
karesti gárdának jobb a gólará-
nya, ezért a következő fordulóig 
átvette a vezetést a Liga 1 élén. A 
Kolozsvári CFR a lapzártánk után 
rendezett, Argeș FC elleni találko-
zójának eredményétől függetlenül 
a harmadik helyről várja a válo-
gatott programja miatt beiktatott 
bajnoki szünetet, üldözői közül 
ugyanis a Sepsi OSK 1-1-es döntet-
lent játszott hazai környezetben a 
Hermannstadtal, ezért nem tudta 
beérni. Ugyancsak hétvégén nyert 
viszont a Clinceni 2-0-ra az Astra 
otthonában, míg a Voluntari 4-0-
ra legyőzte otthon a Iași-t. Lap-
zártánk után még Viitorul–Dina-
mo mérkőzést rendeztek, ma pedig 
UTA–Medgyes (20.30) összecsapás 
zárja a tizedik fordulót.
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Eredményes az UEFA-protokoll

Több mint ötszáz nemzetközi futballmérkőzést rendeztek augusztus óta Európában, ezért a konti-
nentális labdarúgó-szövetség (UEFA) hatékonynak tartja a koronavírus-járvány kapcsán kidolgozott 
egészségügyi protokolljukat. Hétvégi közleménye alapján a szervezet rámutatott, hogy augusztus 
5. és október 15. között a tervezett összecsapások kilencvenhét százalékát az eredeti tervek szerint 
tudták lejátszani, ehhez pedig hozzájárult a rendszeres tesztelés. Közel 62 ezer koronavírustesztet 
végeztek el eddig, amelyből 340 bizonyult pozitívnak. Ennek kevesebb mint a fele volt játékosé, a 
fertőzöttek többsége a szakmai stáb, a küldöttségek és a játékvezetők közül került ki. „A protokoll 
szigorú, az érintettek biztonságára helyezi a hangsúlyt. Annak ellenére, hogy a járvány egyre gyor-
sabban terjed a kontinensen, bízok abban, hogy a futballtornák az eredeti tervek szerint folyta-
tódnak majd ezután is” – idézte az UEFA-elnök Aleksander Ceferint a közlemény. A legtöbb tesztet 
amúgy az Európa Ligában végezték, ott szerepel, mint ismeretes, a Kolozsvári CFR is, amelyik a 
csoportkör csütörtök esti, harmadik fordulójában 5-0-s vereséget szenvedett az AS Róma vendége-
ként. Mivel a négyes másik találkozóján a Young Boys 3-0-ra legyőzte otthon a CSZKA Szófi át, az A 
csoportban most AS Róma (7 pont), Young Boys (4), CFR (4) és CSZKA (1) a sorrend.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Három nap leforgása alatt kétszer 
is legyőzte a Borussia Dortmund 

női kézilabdacsapatát a Győri ETO 
a Bajnokok Ligája B csoportjában. 
A címvédő magyar bajnokcsapat 
előbb 34-24-re, majd 38-25-re múl-
ta felül a tartalékosan felálló né-
met együttest, ezért 12 ponttal áll a 
nyolcas élén. Hét mérkőzésen van 
túl, mögötte viszont 11 ponttal má-
sodik az a CSZKA Moszkva, amelyik 
az Odense ellen hétvégén 27-23-ra 
megnyert találkozójával szintén ve-
retlen a mezőnyben, és eggyel ke-
vesebb mérkőzést játszott, mint a 
Győr. A Râmnicu Vâlcea továbbra is 
nulla ponttal sereghajtó, de eddig 
csak négy mérkőzést játszott, a ko-
ronavírus-járvány miatt most hét-
végén ismét nem léphetett pályára. 
A BL-ben érdekelt másik romániai 
együttes, a Bukaresti CSM viszont 

igen, és 25-23-ra meg is nyerte szlo-
véniai összecsapását a Krim Mer-
cator ellen. Ennek köszönhetően 
10 pontja van az A csoport élén – 
de eggyel több mérkőzést játszott, 

mint a mögötte kilenc ponttal má-
sodik Rosztov-Don –, ahol a Fe-
rencváros 4-gyel maradt a Bietig-
heimtól elszenvedett 35-24 arányú 
szombati veresége miatt.

Élen áll a Győr és a Bukaresti CSM
 » A Bukaresti 

CSM megnyerte 
szlovéniai össze-
csapását a Krim 
ellen.

Vereséggel kezdett Románia férfi  kéziválogatottja

Elmaradt a meglepetés Románia férfi  kézilabda-válogatottjának 2022-es Európa-bajnoki se-
lejtezőmérkőzésén, a kék-sárga-piros együttes ugyanis 33-30-ra kikapott Svédország vendé-
geként a csoportselejtezők első fordulójában. A sportági szövetség hivatalos honlapja által 
idézett szövetségi kapitány, Rareș Fortuneanu rámutatott arra, hogy közel egy év szünet után 
játszottak ismét közösen mérkőzést, és szerettek volna pozitív eredményt elérni. „Két telje-
sen ellentétes félidőnk volt. Az első játékrészben sem támadásban, sem védekezésben nem 
tudtuk diktálni a ritmust, a szünet után viszont felvettük a kesztyűt. Tíz perccel a lefújás előtt 
három gól hátrányban voltunk, és kár, hogy nem sikerült közelebb kerülnünk, és döntetlennel 
zárni. Amit viszont kiemelnék, az a játékosaink második félidőben mutatott küzdőszelleme 
lenne” – mondta a szakember. Megjegyezte: a szünetben nem változtatott a stratégián, de 
elszántabbá váltak a játékosai. „Ha végig így játszottunk volna, akkor képesek lettünk volna 
meglepetést okozni. A svéd csapat mutatott némi gyengeséget, de ezt sajnos mi nem tudtuk 
kihasználni” – ismerte el. Lapzártánk után a Koszovót 32-25-re legyőző Montenegróval mér-
kőztek meg Nagybányán, a 8. csoport második fordulójában.




