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Rekordot írt Cristiano Ronaldo. A 
Manchester United-hez visszaiga-

zolt, ötszörös aranylabdás portugál 
futballista Portugália válogatottját 
segítette 2-1-es győzelemhez a világ-
bajnoki csoportselejtezőkben, az írek 
ellen szerda este szerzett két góljával 
pedig a legtöbb találatot szerző válo-
gatott játékossá vált. A 89. és 96. perc-
ben szerzett góljai a 110., illetve a 111. 
válogatottbeli találatai lettek, amivel 
megelőzte az örökranglista élén az 
iráni Ali Daeit. Ronaldo amúgy a 180. 
alkalommal lépett pályára Portugália 
válogatottjában, ezzel pedig beállí-
totta a spanyol Sergio Ramos csúcsát. 
Sporttörténeti góljai előtt ugyanakkor 
a luzitán klasszis büntetőt hibázott, rá-
adásul egy sportszerűtlen cselekedet-
tel is emlékezetessé tette a mérkőzést, 
hiszen a tizenegyes rúgás elvégzése 
előtt megütötte az írek futballistáját, 
Dara O’Shea-t, amiért az elmozdította 
helyéről a labdát. A West Brom 22 éves 
tehetsége ugyan látványosan a fejéhez 
kapott és a földre rogyott, de a játékve-
zető nem állította ki Ronaldót.

A vébé-selejtezők szerdai játék-
napján meglepetést Bosznia okozott, 
amelynek sikerült 1-1-es döntetlen nel 
pontot rabolnia Franciaország ven-
dégeként. Ugyanakkor a Norvégia–

Hollandia találkozó 1-1-re, a Törökor-
szág–Montenegró 2-2-re, az Oroszor-
szág–Horvátország pedig 0-0-al zárult 
a negyedik fordulóban. Románia és 
Magyarország válogatottjai csütörtöki 
lapzártánk után léptek pályára. Szom-
baton és vasárnap az ötödik fordulóval 
folytatódik a kvalifi kációs sorozat. A D 
csoportban Ukrajna–Franciaország a 
szombati „slágermeccs”, de a G cso-

port  Hollandia–Montenegró találko-
zója is tartogathat meglepetést. Romá-
nia másnap 21.45-kor Liechtensteint 
fogadja Bukarestben, a J csoportban, 
miközben az I csoportban Magyaror-
szág az albánok vendége lesz 19 órá-
tól. Szintén vasárnap lesz még többek 
között Svájc–Olaszország (C csoport, 
21.45 óra) és Belgium–Csehország (E, 
21.45) összecsapás is.

Ronaldo lett a futballtörténelem „gólkirálya”
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Döntőre pályázik
az FK Székelyudvarhely
Az FK Székelyudvarhely holnap 
délelőtti, az újonc Sportul Ciorăști 
elleni idegenbeli mérkőzésével 
kezdetét veszi a hétcsapatos hazai 
élvonalbeli teremlabdarúgó-baj-
nokság új idénye. A Jakab Zoltán 
által irányított székelyföldi együttes 
hazai környezetben, napi egy 
edzéssel tartotta a felkészülést, 
de két barátságos tornán is részt 
vettek a szezonrajt előtt. „Kiemel-
ném az Autobergamóval játszott 
felkészülési meccseinket. Két 
szoros mérkőzésünk volt, mindkét 
félnek megvoltak a lehetőségei, 
egyiken sem érdemeltünk vere-
séget. Úgy érzem, hogy képesek 
vagyunk felvenni a versenyt velük 
a bajnokságban is, és le is tudjuk 
győzni őket. Természetesen ez sok 
mindentől függ, kinek lesznek 
sérült és eltiltott játékosai, de még 
a vírus is bekavarhat. Nincs nagy 
különbség a két csapat között, 
egyik fél javára sem” – nyilatkozta 
Jakab. A vezetőedző közölte, arány-
lag kedvező a bajnoki sorsolás 
számukra, hiszen a szezon elején 
a szombati, újonc Sportul Ciorăști 
elleni idegenbeli találkozó után a 
szintén frissen feljutott, de erősebb 
Temesvári CFR-t fogadják, majd pe-
dig a Luceafărul Buzău otthonában 
játszanak. „Remélem, hogy ebből a 
három fordulóból jól jövünk ki, de 
ha nem, akkor az utána következő 
bajnoki szünetben igyekszünk 
pótolni a hiányosságokat. A 6. és 
a 7. fordulóban játszunk Dévával 
idegenben, Galaccal pedig itthon, 
addig lesz lehetőségünk tanul-
mányozni a játékukat” – magya-
rázta. Kiemelte: céljuk, hogy az új 
idényben döntőbe jussanak. Arra 
számít, hogy a rájátszásba mellet-
tük a Galac, a Déva és a Temesvár 
kvalifi kál majd. „Már nincs akkora 
szintkülönbség a csapatok között, 
mint tavaly, amikor az időközben 
megszűnt Csíkszeredai Imperial 
Wet kiemelkedett a mezőnyből. 
Déva és Galac nagyjából azonos 
játékerőt képvisel, de mi is ott va-
gyunk a nyakukon, és még Temes-
várnak is jó kerete van” – mutatott 
rá Jakab Zoltán.
 
Kolumbiai győztes
a második szakaszon
Az Androni Giocattoli Sidermec 
csapat kolumbiai versenyzője nyer-
te csütörtökön a Román Kerékpáros 
Körverseny második szakaszát, de 
az összetettben a Wildlife Genera-
tion Pro Cycling román kerékpáro-
sa, Szergej Cvetkov vezet. Pénteken 
Nagyszebenből rajtol a mezőny a 
187 km-es, harmadik szakaszon.
 
Simona Halep továbbjutott
a második körből
Simona Halep meggyőző játékkal 
ejtette ki Kristína Kučovát az ameri-
kai nyílt teniszbajnokság második 
fordulójában. A korábbi világel-
ső, jelenleg 12. helyen kiemelt, 
kétszeres Grand Slam-győztes 
román klasszis 6:3, 6:1-re győzte le 
szlovák ellenfelét. Halep a legjobb 
32 között a kazah Jelena Ribakina 
ellen lép majd pályára. Az US Open 
második körében érdekelt másik 
romániai teniszező, Sorana Cîrstea 
lapzártánk után mérkőzött meg az 
amerikai Shelby Rogersszel.

Magas elvárásokkal kezdte 
átszervezni a Kolozsvári CFR 
élvonalbeli labdarúgócsapatát 
Dan Petrescu. A fellegvári-
akhoz visszatért vezetőedző 
a Liga 1-ben csakis a bajnoki 
címvédést tartaná elfogadható 
eredménynek, ugyanakkor az 
európai porondon is visszaállí-
taná a renoméjukat.
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C sakis a bajnoki címvédést 
tartaná elfogadható ered-
ménynek Dan Petrescu, a 

Kolozsvári CFR élvonalbeli labda-
rúgócsapatának vezetőedzője sze-
rint a második helyet már kudarc-
ként élné meg. A Marius Șumudică 
helyére visszatért szakember erről 

DAN PETRESCU KUDARCKÉNT ÉLNÉ MEG, HA NEM VÉGEZNE A LIGA 1 ÉLÉN A KOLOZSVÁRI CFR-REL

Bajnoki cím vagy „semmi”

Történelem. Cristiano Ronaldo lett a legtöbb gólt szerző válogatott futballista

 » „Erős keretre 
van szükségünk, 
minden posztra 
kell két futbal-
lista” – mondta 
a CFR-t edző Dan 
Petrescu.

csütörtöki sajtótájékoztatóján be-
szélt, rámutatva, hogy bár örömmel 
kezdi meg harmadik mandátumát a 
fellegvári együttesnél, nem számí-
tott arra, hogy erre ilyen korán sor 
kerül. „Abban biztos voltam, hogy 
egyszer még visszatérek, mert ki-
válóan éreztem magam a CFR-nél. 
Barátaim vannak itt, házat akartam 
venni Kolozsváron, és ide akartam 
költözni” – mondta, hozzátéve, 
hogy reméli, a szurkolók is örülnek 
annak, hogy ismét ő a csapat szak-
vezetője. Kiemelte ugyanakkor azt 
is, hogy azzal tisztában van, hogy 
a drukkerekhez fűződő viszonyát 
az eredmények határozzák meg, és 
bár úgy érzi, a CFR-nek erős kerete 
van, nem számít egyszerű szezonra. 
„Az FCSB és a Craiova futószalagon 
igazolja le az új játékosokat, a nem-
zetközi porondon pedig többet kell 
nyújtanunk, mint eddig. Nehéz cso-

port, és folyamatos a győzelmi kény-
szer. Erős keretre van szükségünk, 
minden posztra kell két futballista” 
– vázolta fel Petrescu. Arról már be-
számoltunk, hogy érkezésével a Sza-
mos-partiak visszahívták Culiót, és 
Mihai Bordeianut és Florin Ștefant 
is leigazolták. Culio, mint ismeretes, 
már 38 éves, Petrescu is bevallotta, 
hogy kíváncsi arra, hogy a játékos 
képes lesz-e még a régi formáját mu-
tatni a pályán. Megjegyezte ugyan-
akkor: hogy bárhogyan is alakuljon, 
az argentin szellemiségére, lendü-
letére szüksége van a csapatnak. 
Alexandru Chipiciu, Giedriusz Ar-
lauszkisz, Iasmin Latovlevici, Anas 
Tahiri, Guessouma Fofana és Ulrich 
Meleke viszont kikerültek Petrescu 
együtteséből. A CFR szeptember 
ötödikéig módosíthat még a Hivatá-
sos Labdarúgóligánál (LPF) bejegy-
zett alakulatán.
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Ú jabb két aranyérmet ünnepelt csü-
törtökön Magyarország a tokiói pa-

ralimpián: Konkoly Zsófi a paralimpiai 
csúccsal nyerte a 100 méteres pillan-
góúszás döntőjét S9 kategóriában, míg 
Pap Bianka 100 méter háton lett baj-
nok S10 kategóriában. Utóbbi sporto-
ló, mint ismeretes, egy nappal koráb-
ban 400 gyorson ezüstérmet szerzett, 
de Konkolynak is volt korábbról már 
két ezüstérme a Japánban zajló ötka-
rikás seregszemlén. „Szerintem azzal 

is elégedett lettem volna, ha egyéni 
csúcsot úszok, de azért ennek sokkal 
jobban örülök. Ez volt az utolsó szá-
mom, örülök, hogy a végére hagytuk 
a legjobbat” – fogalmazott a 19 éves 
pécsi versenyző. Pap megjegyezte, 
hogy Konkolyhoz hasonlóan neki az 
is futamok második fele az erőssége. 
„Hiszen magyarok vagyunk, nem a 
gyorsaságunkról vagyunk híresek, ha-
nem inkább az állóképességünkről”– 
nyilatkozta az M4 Sportnak, kiemelve, 
hogy az is hatalmas előrelépést jelent, 
hogy 21 évesen olyan egyéni csúcsot 

úszott, ami után már a világcsúcs felé 
is kacsingathat. „Majd talán az lesz a 
célom Párizsra, hogy azt megközelít-
sem. De már így is boldog vagyok, hi-
szen felértem a csúcsra. Pénteken van 
még a 200 vegyes, ott már csak szeret-
nék egy jót versenyezni” – jelentette ki 
a paralimpiai bajnok. A tegnap szer-
zett két aranyéremmel Magyarország 
13 dobogós helyezést jegyzett eddig 
a seregszemlén, összesen hat arany, 
négy ezüst és három bronz a küldött-
ség mérlege. Ezzel az összesített rang-
lista 17. helyén állnak.

„Bearanyozták” a paralimpiát a magyar úszók

 » A tegnap 
szerzett két 
aranyéremmel 
Magyarország 13 
dobogós helye-
zést jegyzett ed-
dig a seregszem-
lén, összesen 
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ezüst és három 
bronz a küldött-
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