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A Hermannstadt legyőzte az FK Csíkszeredát
A Hermannstadt vendégeként szenvedett tegnap 4-1-es vereséget az FK 
Csíkszereda a másodosztályos labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában. 
Az elmúlt idényben még a felsőházi rájátszásban szerepelt hargitaiak 
eddig még egyetlen pontot sem gyűjtöttek a szezonban, és csak a gyengébb 
gólaránnyal rendelkező Konstancai Unireát előzik meg az összetettben. 
Nulla pontja van az Astrának is, de csak azért, mert a szezont nyolcpont-le-
vonásos büntetéssel indították. Ezt két győzelemmel és két döntetlennel 
már „ledolgozták”. A tabella élén változatlanul a Steaua áll, 13 pontja van 
akárcsak a Hermannstadt és a Chiajna együtteseinek. A legjobb hat között 
sorrendben a Petrolul Ploiești (12 pont), a Kolozsvári Universitatea (12) és a 
Slobozia (11) követi őket.
 
Verstappent hirdették ki futamgyőztesként
Max Verstappent, a Red Bull holland versenyzőjét hirdették ki a heves esőzés 
és erős szél miatt lefújt vasárnapi Forma–1-es Belga Nagydíj győzteseként. 
A 23 éves pilóta mögött George Russell, a Williams brit versenyzője lett a 
második, míg honfi társa, a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 
(Mercedes) a harmadik. A futamot kétszer próbálták elindítani, de az időjárá-
si körülmények miatt a mezőny mindkét alkalommal csupán két kört tudott 
megtenni a biztonsági autó mögött, ez viszont elegendő volt ahhoz, hogy 
végeredményt hirdessenek – és a megszerezhető pontok felét hozzáadják az 
összetetthez. A világbajnokság szeptember 5-én a Holland Nagydíjjal folytató-
dik. Az összetettben Hamilton 202,5 ponttal áll az élen Verstappen (199,5) és a 
McLaren-es Lando Norris (113) előtt.

 » H. B. O.

Nagyarányú, 7-0-s vereséget szen-
vedett a Marosvásárhelyi Ladies 

labdarúgócsapata a hazai élvonal-
beli bajnokság nyitófordulójában. 
A Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
na győzte le az újoncot, de Székely 
András, a Ladies elnöke szerint ez 
még tapasztalatlanságuk és fi atal-
ságuk számlájára írható. Az együt-
tes ráadásul csak augusztus elején 
kezdte el a felkészülést, a játékosok 
családi programjai miatt pedig nem 
volt együtt teljesen a csapat, a múlt 
héten négy labdarúgó is hiányzott a 
felkészülésen. Keretüket különben 
marosvásárhelyi és környékbeli játé-
kosok mellett hat székelyudvarhelyi 
labdarúgó alkotja. „Fiatal a csapa-
tunk, az egyik legfi atalabb az élvo-
nalban, mérkőzésről mérkőzésre sze-
retnénk fejlődni. Nagy a különbség 
a másodosztály és az élvonal között, 

de amennyiben a keretet meg tudjuk 
tartani, nem lehet gond, reméljük, 
hogy sikerül bennmaradnunk” – 
nyilatkozta a klubelnök.

Székely rámutatott, hogy a klubnál 
két hónapja azon dolgoznak, hogy a 
helyi polgármesteri hivataltól kapja-
nak egy százezer lej értékű támoga-
tást, de ezen a téren előrelépés nem 
történt. Mint elárulta, havi 20–25 
ezer lejre lenne szükségük ahhoz, 
hogy normálisan végig tudják vinni 
a bajnokságot, ebbe beletartoznak a 
fi zetések, a kiszállások, a székelyud-
varhelyi játékosok elszállásolása és 
az étkezés. „Összesen 160 és 200 ezer 
lej kellene ahhoz, hogy egy közép-
mezőnyhöz tartozó csapatot működ-
tessünk az élvonalban” – mutatott rá 
a Ladies elnöke.

A marosvásárhelyiek hétvégén a 
bajnoki címvédő Kolozsvári Olimpia 
otthonában játszanak, majd a Galaci 
Universitatea lesz az ellenfelük.

Bennmaradásért harcol a Ladies

 » „Nagy a 
különbség a má-
sodosztály és az 
élvonal között, de 
amennyiben a ke-
retet meg tudjuk 
tartani, nem lehet 
gond, reméljük, 
hogy sikerül 
bennmaradnunk” 
– nyilatkozta 
Székely András.

Hibátlan maradt az edzőme-
nesztésen átesett Kolozsvári 
CFR mérlege a Liga 1-es labda-
rúgó-bajnokság idei szezonjá-
ban. A fellegváriak négy gólt 
szerezve győzték le az FCSB-t 
és magabiztosan vezetik a 
pontvadászatot. 

 » V. NY. R. 

K apusedző irányításával 
„iskolázta le” riválisát a 
Kolozsvári CFR élvonalbe-

li labdarúgócsapata a Liga 1-es 
bajnokságban: a hazai pontvadá-
szatban eddig hibátlan fellegvári 
együttes 4-1-re nyerte meg hazai 
pályán az FCSB elleni, vasárnap 
esti összecsapást. Marius Șumu-
dică menesztése után Cristian 
Moldovanra bízták ideiglenesen 
az együttes szakvezetését, mi-
közben a bukarestieket épp az az 
Edi Iordănescu edzi jelenleg, aki 
az elmúlt idényben még a Sza-
mos-partiakat vezette sikerre. A 
fővárosiaknál viszont bevallása 
szerint nincs megfelelő kerete, Co-
man és Moruțan hiánya érződött 
a pályán, ugyanakkor a rengeteg 
hibát is elkövettek a mérkőzés 
során. „Ez jelenleg a különbség 
közöttünk. Aligha beszélhetünk 
bajnoki címről, amíg ennyire nai-
vak és törékenyek vagyunk. Sokat 
hibáztunk, a második félidőben 
pedig szétestünk. Itt látszik a ta-
pasztalat, az érettség és az egyéni-
ség hiánya” – értékelt Iordănescu 
a lefújást követően. A klub tulaj-
donosa, George Becali viszont 
támogatásáról biztosította őt, 
meglátása szerint a szakadó eső 
okozta a vesztüket. „A mi csapa-
tunk nem tud tócsában játszani. 
Tănase nem arra való, mint aho-
gyan Olaru, Codrea és Tavi Popes-
cu sem. Víz volt a pályán és Ovidiu 
Popescu meg Andrei Vlad hibáz-

LIGA 1: A CÍMVÉDŐ KOLOZSVÁRIAK KAPUSEDZŐ IRÁNYÍTÁSÁVAL GYŐZTÉK LE AZ FCSB-T

„Felnégyelte” riválisát a CFR

„Vízilabda”. A Kolozsvári CFR „elúsztatta” az FCSB-t a bajnokság vasárnapi rangadóján

 » A CFR-rel 
győztes Cristi 
Moldovan el-
mondása szerint 
nehéz volt felké-
szülniük erre a 
találkozóra, és 
az időjárásnak 
sem örültek, de 
az összecsapás 
előtt tanácsot 
kért ismerősei-
től, barátaitól, és 
Dan Petrescuval 
is egyeztetett a 
taktika kidolgo-
zásához.

tak. Láttam, hogy Edi elkeseredett, 
de üzenem neki, hogy ne legyen. 
Dolgozzon és legyen türelemmel” 
– fogalmazott a piperai üzletember. 
Csapata vezetőedzője játékosokat 
kért, hogy keretét megerősítse, en-
nek eleget téve a válogatott csatár, 
Claudiu Keșerü tegnap már meg is 
érkezett Bukarestbe, hogy aláírja a 
szerződést, de Deian Sorescunak is 
tett ajánlatot az FCSB.

A CFR-rel győztes Cristi Moldo-
van elmondása szerint nehéz volt 
felkészülniük erre a találkozóra, és 
az időjárásnak sem örültek. „De si-
került, a fi úk fantasztikusak voltak, 
elképesztő személyiségek. Őket kér-
dezzék, ne engem” – mondta szeré-
nyen a mérkőzést követően, hoz-
zátéve, hogy az összecsapás előtt 
tanácsot kért ismerőseitől, barátai-
tól, de Dan Petrescuval is egyezte-
tett a taktika kidolgozásához. Azzal 
a Dan Petrescuval, akinek a neve 

lassan már „összenőtt” a CFR-ével, 
és aki várhatóan ismét visszatér a 
kolozsváriak vezetőedzői tisztségé-
be. Sajtóbeszámolók szerint tegnap 
egyeztetett a klubtulajdonossal, 
és ma hivatalosan is bejelenthetik 
leszerződtetését. Petrescu, mint 
ismeretes, először 2017 júniusa 
és 2018 februárja között edzette a 
CFR-t, majd kínai kitérő után 2019 
márciusa és 2020 novembere között 
volt a fellegváriak mestere.

A kolozsváriak a Liga 1-ben eddig 
hétből hét mérkőzést nyertek meg, 
így 21 ponttal állnak az összetett 
élén. Öt pont az előnyük a második 
helyen tanyázó Rapiddal szemben. 
A Botoșani vasárnap 1-1-es döntet-
lennel rabolt pontot Sepsiszent-
györgyről, a Sepsi OSK-től, ezért 
14 ponttal dobogóra lépett az ösz-
szetettben. A Clinceni–Mioveni és 
a Medgyes–UTA összecsapásokat 
lapzártánk után rendezték.
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Jó futamra készül
Novák Eduárd

Optimistán várta a tokiói para-
limpia mai, egyenkénti indítású 

időfutamát a csíkszeredai kerékpá-
ros, Novák Károly Eduárd. Románia 
sportminisztere a 4000 méteres 
egyéni üldözéses futamban hétvégén 
megszerzett ezüstérme birtokában 
ma egy nehéz, nagyon sok technikát 
igénylő útvonalon fog versenyezni. 
„Egy tapasztalt kerékpáros összes 
képességét megköveteli. Nagyon 
kevés sík terület van, viszont sok az 
emelkedő, a veszélyes kanyarok, a 
gyors lejtők és egy alagúton is át kell 
haladnunk. Ráadásul az útvonal vizes 
is lesz, mivel holnapra esőt jósolnak. 
Azonban nyugodt vagyok, a motivá-
cióm nagy, és bízom benne, hogy egy 
jó futamom lesz” – ecsetelte tegnapi 
Facebook-bejegyzésében az idei 
ötkarikás seregszemlén sporttörténe-
tet író Novák. Futamát a Look Sport+ 
közvetíti, ő reggel 8.08-kor rajtol. Ezt 
a próbát egyébként bevallása szerint 
szintén kedveli, 2008-ban Pekingben 
és 2012-ben Londonban is ezüstérmet 
nyert ebben a számban.

Románia, mint ismeretes, mind-
össze hét sportolóval képviselteti 
magát az idei paralimpián, de Novák 
mellett hétvégén a cselgáncsozó Alex 
Bologa is dobogóra állhatott. Tegnapi 
hazatérésekor elmondta: aranyéremre 
pályázott, de a bronzéremmel is telje-
sítette a kitűzött célját. Edzője, Gergely 
Tamás szerint ez a dobogós hely 
rendkívüli jelentőséggel bír annak 
fényében, hogy milyen nehézkes volt 
az elmúlt időszakban a felkészülés. 
„Nagyon büszke vagyok Alex eredmé-
nyére. Nekünk nagyon sokat segítenek 
a nemzetközi edzőtáborok, de ezt 
most ki kellett hagynunk, ezért a most 
szerzett érem még inkább kiérdemelt” 
– mondta a bukaresti repülőtéren 
tartott sajtótájékoztatón.

A magyarországi sportolók közül 
ma Ekler Luca távolugrásban szerepel, 
és mivel a T38-as kategóriában a szám 
2019-es világ- és idei Európa-bajnoka, 
ezért dobogóra esélyesként versenyez. 
Konkoly Zsófi a (S9) ma 100 méteres 
gyorsúszásban indul, azok után, hogy 
korábban 400 méter gyorson máso-
dik, a 4×100-as váltó tagjaként ötödik, 
tegnap pedig 100 méter háton hatodik 
lett. (Hírösszefoglaló)




