
 Sport 2021. július 19.
hétfő 11

Inog ugyan a Kolozsvári 
CFR labdarúgócsapatának 
védelme, de ennek ellenére 
győzelemmel kezdte a hazai 
élvonalbeli bajnokságot. A 
papírformának megfelelően 
nyert a Sepsi OSK és a Craio-
vai Universitatea is az első 
fordulóban.

 » V. NY. R., Z. T.

A várakozásoknak megfelelő-
en rajtolt a hazai élvonalbeli 
labdarúgó-bajnokság 2021–

2022-es idénye: az első forduló lap-
zártánkig befejeződött összecsapá-
sai során a Sepsi OSK, a Kolozsvári 
CFR és a Craiovai Universitatea is 
otthon tartott három pontot. Igaz, 
a címvédő fellegváriak kapujába 
az újonc Craiovai U 1948 kétszer is 
betalált, de 3-2-re így is megnyer-
ték a hazai összecsapást. Noha a 
Szamos-partiakra eddig nem volt 
jellemző, hogy gyakran feltörjék a 
védelmüket, vezetőedzőjük, Ma-
rius Șumudică nem aggódik ami-
att, hogy már sorozatban második 
tétmeccsükön kapnak két gólt. 
„Én csatár voltam. Arra készítem 
fel a csapatot, hogy gólt rúgjunk. 
Nem vagyok a bezárkózás híve, 
nem 1-0-ra akarok nyerni, hanem 
azt akarom, hogy eggyel több gólt 
szerezzünk, mint az ellenfelünk” 
– mondta a szakember. Együtte-
sének egyik kulcsembere, Ciprian 
Deac ugyanakkor elismerte, bár 
látványos futballt játszanak, a 

LIGA 1: A KOLOZSVÁRI CFR, A SEPSI OSK ÉS A CRAIOVAI UNIVERSITATEA IS GYŐZELEMMEL KEZDETT

Három ponttal nyitottak

Gólgazdag mérkőzésen győzte le a CFR az újonc U 1948-at

 » Marius 
Șumudică nem 
aggódik amiatt, 
hogy már soro-
zatban második 
tétmeccsükön 
kapnak két gólt.

védelemre nem összpontosítanak 
eléggé. „Rendeznünk kell a sorain-
kat, mert a védelem nyeri meg a baj-
nokságot” – nyilatkozta.

A szentgyörgyiek és az Universita-
tea hálói eközben érintetlenek ma-
radtak az első fordulóban: előbbiek 
2-0-ra győztek a Clinceni ellen, míg 
utóbbiak az Argeșt múlták felül 1-0-
ra. A magabiztos győzelem ellenére 
Leo Grozavu, a Sepsi OSK edzője óva-
tosan fogalmazott. „Természetesen 
jár a dicséret a fi úknak, amiért a ful-
lasztó hőség ellenére tudták diktálni 
a ritmust, uraltuk mindkét félidőt, 

megérdemelt győzelmet arattunk. 
De ne felejtsük el, ez csak az első for-
duló, van még hátra huszonkilenc” 
– mondta a mérkőzést követően, 
majd kitért a csapat keretgondjaira. 
„Nagyon nehéz időszak következik 
számunkra, a Konferencia Ligában 
játszunk, hosszú kiszállásaink lesz-
nek. És jelenleg nincs minden posz-
tunk két játékossal lefedve. Most a 
regenerációra kell nagyon odafi gyel-
nünk, háromnaponta meccseink 
vannak, és amikor ilyen hőségben 
játszol, kétszer olyan nehéz minden, 
mint normális körülmények között. 
Vannak problémáink, hiszen az 
újonnan érkezők még nem szokták 
meg a ritmusunkat, mindannyian 
izomfájdalmakkal küzdenek. Remél-
jük, hogy a következő fordulókban 
felveszik a ritmust, máskülönben 
nagyon nehéz lesz háromnaponta 
játszani” – ecsetelte Grozavu.

Az első fordulóban kisebb meg-
lepetést a bajnokaspiráns FCSB 
debütálása jelentett, a bukarestiek 
ugyanis csak gól nélküli döntetlent 
értek el a Botoșani vendégeként. A 
Medgyes 1-0-ra legyőzte az újonc 
Mioveni-t. Lapzártánk után UTA–
Konstancai Farul és Rapid–Chindia 
találkozók voltak, míg ma 20.30-kor 
Dinamo–Voluntari párosítás szerint 
játszanak.
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Megvannak a Spartak–Sepsi párharc időpontjai

Az első mérkőzésen elszenvedett 3-2-es vereség után a hazai környezetben rendezett visszavágót 
már simán, 2-0-ra nyerte a Spartak Trnava labdarúgócsapata a máltai Mostra ellen, így a Konfe-
rencia Liga második selejtezőkörében a nagyszombatiak lesznek a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
ellenfelei. A Sepsi OSK július 22-én 21.45-től idegenben mutatkozik be a harmadik számú európai 
kupasorozatban, a visszavágó pedig július 29-én 20 órakor lesz a háromszékiek otthonában. Az 
is eldőlt, hogy a második fordulóban az FCSB hazai pályán kezd a kazah Sahter Karagandy ellen, 
míg a Craiovai Universitatea az albán Lacit fogadja.
A magyarországi csapatok közül a MOL Fehérvár FC már az első selejtezőfordulóban búcsúzott: 
Szabics Imre együttese a hazai 1-1-es döntetlen után a visszavágón 2-0-ra kapott ki az örmény 
Ararat Jereván vendégeként. A Puskás Akadémia viszont bejutott a második fordulóba, Hornyák 
Zsolt együttese az idegenbeli 1-1-es döntetlen után a csütörtöki visszavágón 2-0-ra nyert otthon a 
fi nn Inter Turku ellen. A mérkőzés utolsó félórájában az FK Csíkszereda korábbi játékosa, Marius 
Corbu is pályára lépett a magyar csapat színeiben. A Puskás Akadémia következő ellenfele a lett 
RFS csapata lesz. A július 22-én és 29-én zajló Konferencia Liga 2. selejtezőkörében érdekelt lesz 
az Újpest FC, amelynek ellenfele a liechtensteini FC Vaduz.

 » KRÓNIKA

Lemondott a Nagybányai Minaur 
élvonalbeli női kézilabdacsapatá-

nak vezetőedzője, Costică Buceschi. A 
szakember bevallása szerint azért dön-
tött a távozás mellett, mert úgy érezte, 
hogy a máramarosiak nem tartanak 
igényt a szolgálataira. „Az utolsó pil-
lanatig bíztam abban, hogy nem kell 
megtennem ezt a lépést, de az elmúlt 
időszakban a dolgok nem a normális 
kerékvágásban haladtak a klubnál” – 
fogalmazott a Facebook-oldalán. Rá-
mutatott, hogy az összetartásra már 

csak ő maradt meg a korábbi szakmai 
stábból, többi munkatársát – köztük 
Kovács Magdát és Claudia Cetățeanut 
– „sorra eltávolították”. „Úgy gondo-
lom, hogy ez amiatt történt, hogy én 
is távozzak. Elérték a céljukat” – je-
lentette be az európai kupaszereplés-
re készülő Minaur leköszönő edzője. 
Három szezon után távozik, és hálás 
azoknak a játékosoknak és edzőknek, 
akik hatékonnyá tették az azalatt vég-
zett munkáját. Hétvégi lemondása 
előtt Buceschi még arról beszélt, hogy 
jó a nyári felkészülési programjuk, 
több barátságos mérkőzést is lekö-

töttek olyan erős csapatokkal, mint 
a magyar bajnok Ferencváros, vagy a 
Debrecen, amelyik ugyancsak európai 
klubtornán szerepelhet.

Barátságos mérkőzést amúgy a Bu-
karesti CSM is játszik majd a Fradival 
és a Debrecennel, mert ők is részt 
vesznek azon a felkészülési tornán, 
amit augusztus 20-21-én, Nagyvá-
radon rendeznek. A 2021–2022-es 
idényt augusztus 24-én a Román 
Kupa első köre nyitja meg, majd 
szeptember 4-én a hazai élvonalbeli 
bajnokság, a Virágok Ligája első for-
dulójában lépnek pályára.

Buceschi lemondott a Minaur vezetőedzői tisztségéről

 » A szakember 
bevallása szerint 
azért döntött a 
távozás mellett, 
mert úgy érezte, 
hogy a mára-
marosiak nem 
tartanak igényt a 
szolgálataira.

 » RÖVIDEN

Megvédték Eb-címüket a magyar
junior női kézilabdázók
Magyarország női U19-es kézilab-
da-válogatottja 31-22-re legyőzte 
az orosz csapatot a celjei Euró-
pa-bajnokság döntőjében, így 
megvédte címét. Ifj . Kiss Szilárd 
együttese három éve a serdülő 
korosztályban, majd 2019-ben az 
ifj úsági kontinensviadalon lett 
aranyérmes, így a nemzetközi 
porondon egyelőre nem találtak 
legyőzőre. „Ennek a korosztály-
nak tétmérkőzésen 22 meccsből 22 
győzelem a mérlege, ami egészen 
imponáló. A jövő héten kezdő-
dő tokiói olimpián szereplő női 
válogatott három tagja 2018-ban 
junior vb-t, egy játékosa pedig 
2019-ben junior Eb-t nyert, remé-
lem, hogy a ma győztes együt-
tesből is mind többen lesznek 
alapemberei a felnőtt csapatnak 
a közeljövőben, hiszen ez az igazi 
értékmérője az utánpótlássike-
reknek” – mondta Novák András, 
a Magyar Kézilabda-szövetség 
operatív igazgatója. A válogatott-
ból Mérai Maja bekerült a torna 
All Star-csapatába, míg Kajdon 
Blankát nemcsak a döntő, hanem 
az Európa-bajnokság legjobb 
játékosának is megválasztották. 
A balszélső Mérai mellett az orosz 
kapus, Veronika Cipula, a horvát 
jobbszélső, Bruna Zrnic, a svéd 
jobbátlövő, Nina Koppang, a 
francia irányító, Lena Grandveau, 
a francia beálló, Sarah Bouktit és 
az orosz balátlövő, Daria Sztat-
szenko alkották a torna „álom-
csapatát”. A gólkirálynő a 68 
találatig jutó osztrák A Katarina 
Pandeza lett, míg a legjobb védő-
nek a svéd Charite Mumbongót 
választották. Románia ötödik 
helyen végzett az Eb-n, a helyosz-
tókon előbb Németországot, majd 
Dániát verte meg. Az ezüstérmes 
oroszok mögött Franciaországé 
lett a bronzérem, míg Svédország 
a negyedik helyen zárt.
 
Stollár oldalán nyert
Buzărnescu Budapesten
Stollár Fanny és Mihaela Buzăr-
nescu nyerte a páros versenyt a 235 
ezer dollár összdíjazású budapesti 
salakpályás női tenisztornán. A 
magyar–román duó az Aliona 
Bolsova, Tamara Korpatsch spa-
nyol–német kettőst múlta felül 6:4, 
6:4-re. Stollár külön megköszönte 
Buzărnescunak, hogy végigjátszot-
ta vele a tornát, ismeretes ugyanis, 
hogy a román teniszező a múlt hé-
ten indulási jogot szerzett a tokiói 
nyári olimpiára. A július 23-án kez-
dődő ötkarikás játékokról hiányoz-
ni fog ugyanakkor a magyarországi 
Babos Tímea, aki sérülés miatt 
lépett vissza a tornától.
 
Max Verstappen nyerte
az első F1-es sprintfutamot
Max Verstappen győzött a For-
ma–1-es autós gyorsasági világbaj-
nokság történetének első sprint-
futamán, így ő rajtolhat az élről a 
tegnapi Brit Nagydíjon. A Red Bull 
holland pilótája viszont tegnap 
az első körben összeütközött a 
hétszeres bajnok és címvédő Lewis 
Hamiltonnal. Utóbbi időbüntetést 
kapott, Verstappen viszont nem 
tudta folytatni a viadalt, amelyik 
lapzártánk után fejeződött be.




