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Kimarad a középszakasz
az Erste Ligában
Nem rendeznek középszakaszt 
a jégkorong-Erste Liga idei sze-
zonjában, az alapszakasz után 
automatikusan a rájátszással 
folytatódik majd az idény. A jár-
ványügyi helyzet miatt tegnap 
meghozott döntés mellett a 
pontvadászat szervezői tegnap 
közleményben jelezték, hogy az 
alapszakaszból eddig 33 mér-
kőzést tudtak megrendezni, és 
úgy döntöttek, hogy folytatják a 
küzdelmeket. A terveik szerint 
február 24-éig tart majd az alap-
szakasz, melynek lezárulta után 
a legjobb nyolc csapat folytatja 
a rájátszásban. Az összetettben 
jelenleg mindhárom romániai 
együttes playoff  helyen áll. 
A tabellán MAC (10 mérkőzés/21 
pont), Ferencváros (8/14), 
Debrecen (7/13), Brassói Corona 
(5/12), Csíkszeredai Sportklub 
(5/10), Újpest (8/10), Gyergyói 
HK (7/7), Dunaújvárosi Acél-
bikák (7/6), Fehérvári Titánok 
(5/3) és Vasas (4/3) a sorrend. 
Ma egyebek mellett Csíkszere-
dai Sportklub–Brassói Corona 
rangadó szerepel a műsorban, 
de a tervek szerint jövő héttől 
már magyarországi együtte-
seket is fogadnak az erdélyiek 
– akik az első szakaszban csak 
az idegenbeli találkozóikat 
játszották le.
 
Elnököt választott
a triatlonszövetség
Vlad Stoica lett a Román Triat-
lonszövetség elnöke, miután a 
tisztújító közgyűlésen leadott 
34 szavazat közül harmincat 
begyűjtött. A tisztségre még 
Sorin Boriceanu, Dumitru Au-
relian Blănaru és Daniel Ioan is 
pályáztak. Alelnöki tisztségbe 
Răzvan Floreát és Klosz Vik-
tort választották. Stoica, mint 
ismeretes, Klosz Péter tavaly 
novemberi, tragikus halála óta 
megbízott elnökként irányította 
a szervezetet.
 
Selejtezőre készül
a kosárlabda-válogatott
Elutazott tegnap Románia 
női kosárlabda-válogatottja 
a lettországi Rigába, ahol az 
Európa-bajnoki selejtezők D 
csoportjában Olaszországgal és 
Dániával mérkőzik meg no-
vember 13-án, illetve 15-én. A 
csoportban jelenleg Csehország 
áll az élen 4 ponttal, Romániá-
nak és Olaszországnak egyaránt 
három, míg Dániának 2 pontja 
van. A török Ayhan Avci szövet-
ségi kapitány nem számíthat 
az amerikai születésű Ashley 
Walkerre, de Claudia Cuic, Adi-
na Stoiedin és Sonia Ursu sem 
léphetnek pályára.

Kegyelettel
emlékezünk

Szőcs Gézára,
az egykori

kuratóriumi tagunkra,

Civitas Alapítvány
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Élvonalbeli ellenfél jutott a 
Kolozsvári CFR-nek a labdarú-
gó-Román Kupában, a Sepsi 
OSK és az UTA mellé ugyanak-
kor Liga 2-es gárdát húztak a 
tegnapi sorsoláskor. Az aradi-
ak épp azt az FK Csíkszeredát 
kapták, amelynek korábban 
Bálint László volt az edzője.

 » D. L., H. B. O., V. NY. R. 

K isorsolták tegnap a labda-
rúgó-Román Kupa tizenha-
toddöntőinek párosításait: 

a Kolozsvári CFR egy másik élvo-
nalbeli csapattal, a Iași gárdájával 
találkozik majd, a Sepsi OSK-nak 
és az UTA-nak viszont másodosz-
tályos ellenfél jutott a Turris-Ol-
tul, illetve az FK Csíkszereda sze-
mélyében. Az már biztos, hogy a 
folytatásban is lesz másodosztá-
lyos csapat, a Liga 2-ben érdekelt 
Craiovai U 1948 ugyanis a Temes-
vári ASU Polival mérkőzik meg, 
de a Kolozsvári Universitateának 
is van esélye továbbjutni a Huși 
elleni összecsapásán. Kiegyenlí-
tettnek ígérkezik a Temesvári Ri-
pensia–Astra Giurgiu találkozó is, 
mert bár a vendégek az élvonalban 
szerepelnek, ott sereghajtók, és a 
szezon eddigi mérkőzésein gyen-
gélkedtek, miközben a Béga-par-
tiak a Liga 2 középmezőnyéhez 
tartoznak. Az erdélyi gárdák közül 
a Hermannstadt a Chindia vendé-
ge lesz, a Medgyes a Voluntari-hoz 
utazik, miközben a harmadosztá-
lyos Váradszentmárton a Călărași 
együttesét fogadja. Lesznek még 
Konstancai Farul–Clinceni, Dina-
mo–Viitorul, Buzău–FCSB, Ceah-
lăul Piatra Neamț–Petrolul Ploieș-
ti, Chiajna–Botoșani, Viitorul 
Pandurii Târgu Jiu–Argeș FC és 
Progresul Spartac–Craiovai Uni-
versitatea találkozók is. Az első 
összecsapásokat november 28-án 
rendezik. Amúgy, a továbbjutás 
egyetlen mérkőzésen dől el, ezért 

A KOLOZSVÁRI CFR-NEK ÉLVONALBELI ELLENFÉL JUTOTT, A SEPSI OSK ÉS AZ UTA FAVORITNAK SZÁMÍTANAK

„Belehúztak” a Román Kupában

Kiszállásra várva. Csíkszeredába utaznak az aradiak a Román Kupában

ha a rendes játékidőben nem jutnak 
dűlőre a csapatok, akkor hosszabbí-
tás, szükség esetén pedig büntető-
rúgások döntenek.

Az FK Csíkszeredát edző Valen-
tin Suciu emlékeztetett rá, hogy 
az UTA jelenlegi mestere, Bálint 
László korábban a hargitaiak edző-
je volt. „Erős csapat, a jó kerettel 
rendelkező UTA lett az ellenfelünk. 
Az aradiak edzője az a Bálint Lász-
ló György, aki ismeri a mi csapatun-
kat, volt edzője a csíki együttesnek, 
ismeri a mi klubunk politikáját, 
stratégiáját. Az FK Csíkszereda–
UTA párharcnak az aradiak a favo-
ritjai. Mi azonban élni fogunk azzal 
a kevés eséllyel, amely maradt ne-
künk, harcolni fogunk, megpróbá-
lunk felemelkedni az aradiak szint-
jére. Nagy kár, hogy nem lehetnek 
nézők a mérkőzésen” – nyilatkozta 
a sorsolás után. A Sepsi OSK klub-
igazgatója, Hadnagy Attila sem 
maradéktalanul elégedett, jobban 
szerette volna ugyanis, ha hazai 
környezetben játszottak volna. 
Megjegyezte: bár favoritnak szá-

mítanak, nagyon messze kell majd 
utazniuk a Turris elleni találkozó-
ra. „Nehéz mérkőzésre számítunk, 
de reméljük, hogy a fi úk hozzák a 
formájukat, és sikerül továbbjut-
ni. Nem szabad leírni ezt a csapa-
tot, ne felejtsük el, hogy az elmúlt 
idényben az utolsó mérkőzésen 
veszítették el a feljutást az első ligá-
ba, és ebben a szezonban is feljutá-
sért küzdenek. A múlt szezonban 
a döntőig meneteltünk, így ebben 
a kiírásban miért ne nyerhetnénk 
meg a kupát? A tavalyinál erősebb 
keretünk van, mindkét fronton, a 
kupában és a bajnokságban is nagy 
reményeink vannak” – ecsetelte.

A párosítások kapcsán érdekes-
ség az is, hogy a Viitorul épp vasár-
nap este játszott a Dinamóval a Liga 
1-es bajnok tizedik fordulójában, és 
a tengerpartiak 2-1-re meg is nyer-
ték a bukarestiek elleni összecsa-
pást hazai környezetben. Szintén 
aznap lépett pályára a CFR az Argeș 
FC vendégeként, és 2-0-ra nyert. 
Lapzártánk után UTA–Medgyes 
mérkőzést rendeztek.
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V lad Chiricheșnek újfent ki kell 
hagynia Románia labdarúgó-vá-

logatottjának soron következő három 
mérkőzését, mivel sérülése hosszabb 
gyógyulást igényel. A Sassuolo védő-
je már a legutóbbi olasz bajnoki ösz-
szecsapáson sem léphetett pályára, 
a klub tájékoztatása szerint további 
időre van szükség a felépülésére. A 
Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 
tegnapi beszámolója alapján Valen-
tin Cojocaru kapusra sem számíthat 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány, aki 
a kiesők helyére Cristian Maneát és 
Cristian Bălgrădeant hívta be a tar-
taléklistáról. A kerethirdetés óta Ni-
cușor Bancu és Mihai Bălașa is cseré-
re szorultak, helyükre Cristian Ganea 
és Bogdan Mitrea csatlakoznak a 
Mogoșoaián készülő válogatotthoz. 

Romániának, mint ismeretes, már 
nem maradt esélye kijutni az Euró-
pa-bajnokságra, ezért november 11-
én barátságos mérkőzést játszik Fe-
héroroszországgal Ploiești-en, majd 
november 15-én a Nemzetek Ligája 
soron következő fordulójában Norvé-
gia legjobbjait fogadja Bukarestben, 
három nappal később pedig Belfast-
ban csap össze az észak-írekkel a B 
divízió 1. csoportjának utolsó fordu-
lójában.

Romániában eddig is zárt kapuk 
mögött rendezték a sportesemé-
nyeket, Magyarországon viszont 
csak a tegnapi kormányrendelet 
gátolja meg ismét a nézők jelen-
létét a futballmérkőzéseken. Ha 
eddig korlátozott számban jelen 
lehettek szurkolók a találkozókon, 
az MLSZ bejelentése alapján a no-
vemberi összecsapásaikon már nem 

lehetnek nézők. Zárt kapus lesz így 
a  Magyarország–Izland sorsdöntő 
Eb-pótselejtező, valamint a szerbek 
és a törökök elleni Nemzetek Ligá-
ja-meccsek, a szövetség pedig a je-
gyek árát visszatéríti. Marco Rossi 
szövetségi kapitány emellett játéko-
sokat is „veszített” a keretéből, is-
meretes ugyanis, hogy Kleinheisler 
László karanténba kényszerült, és 
tegnap Szoboszlai Dominik csapa-
ta, a Red Bull Salzburg is közölte, 
hogy újabb koronavírus-fertőzötte-
ket diagnosztizáltak, ezért egyelőre 
elkülönítették a teljes keretüket, és 
csak keddre kapnak választ a foly-
tatásról. Lesz ugyanakkor hiányzó 
az izlandiak együttesében is: Arnór 
Ingvi Traustason, a svéd Malmö gár-
dájával bajnok, 37-szeres középpá-
lyást elővigyázatosságból kihagyják 
az utazókeretből.

Megfogyatkozott keret, zárt kapus meccsek

 » Mirel Ră-
doi szövetségi 
kapitány a kiesők 
helyére Cristian 
Maneát és Cristian 
Bălgrădeant hívta 
be a tartaléklis-
táról.

 » Az FK Csík-
szeredát edző 
Valentin Suciu 
emlékeztetett 
rá, hogy az UTA 
jelenlegi meste-
re, Bálint László 
korábban a 
hargitaiak edzője 
volt.

 » A Sepsi OSK 
klubigazgatója, 
Hadnagy Attila 
sem maradékta-
lanul elégedett, 
jobban szerette 
volna ugyanis, 
ha hazai környe-
zetben játszottak 
volna.




