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Kezdődik a női kézilabda-BL
Rajtol a női kézilabda-Bajnokok 
Ligája 2021–2022-es szezonja. A 
csoportkör első fordulójában a 
Győri ETO szombaton a Vipers 
Kristiansandot fogadja, a Ferenc-
város aznap a Borussia Dortmund 
pályáján kezd, miközben a Buka-
resti CSM vasárnap a Team Esbjerg 
vendége lesz. Az Európai Kézilab-
da-szövetség (EHF) hivatalos hon-
lapján megjelent erősorrendjében 
a Győr áll az első helyen, a címvédő 
Vipers Kristiansand – amely ked-
den jelentette be Tomori Zsuzsanna 
szerződtetését – a második, a 3. 
helyen az orosz CSZKA Moszkva 
áll, a Fradi az ötödik, a Bukaresti 
CSM a hetedik ezen a listán.
 
Bomba igazolás a Sportklubnál
A világ legerősebb hokibajnoksá-
gaiban, az NHL-ben és a KHL-ben 
is számos meccset játszó csatárt 
igazolt a Csíkszeredai Sportklub 
jégkorong-együttese. A 34 éves, 
szélső poszton játszó Szergej 
Kosztyicin hét világbajnoksá-
gon szerepelt Fehéroroszország 
színeiben, és részt vett a 2010-es 
olimpián is.

A döntetlennel is elégedett 
volt Románia labdarúgó-válo-
gatottja szerdai, világbajnoki 
selejtezőmérkőzése után, 
Magyarország szövetségi 
kapitánya ugyanakkor csapata 
győzelme ellenére is bosszús 
volt a hajrában mutatott játé-
kuk miatt.
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E lmaradt Románia labdarú-
gó-válogatottjának győzelme 
az Észak-Macedónia elleni vi-

lágbajnoki selejtezőmérkőzésen, de 
amint azt a játékosok is elismerték: 
a Szkopjéban szerda este elért gól 
nélküli döntetlennél többet nem is 
érdemeltek volna. Ez a pont ráadá-
sul elég lett ahhoz, hogy továbbra is 
versenyben maradjanak a kvalifi ká-

ROMÁNIA A HARMADIK, MAGYARORSZÁG A NEGYEDIK HELYRŐL VÁRJA A VÉBÉSELEJTEZŐK OKTÓBERI FOLYTATÁSÁT

Életben tartották a világbajnoki álmokat

Kötelező pontszerzés. Magyarország nyert, de a szövetségi kapitány többet vár el tanítványaitól

 » „Ez elfogad-
hatatlan. Másfaj-
ta hozzáállásra, 
harcosságra van 
szükség” – bosz-
szankodott a 
Marco Rossi.

cióért: 10 ponttal a csoportjuk harma-
dik helyéről várják az októberi folyta-
tást, amikor az Izland vendégeként 
4-0-ra győztes Németországgal, majd 
pedig Liechtenstein ellen 1-1-re botló 
Örményországgal találkoznak. Utób-
bi 11 ponttal még mindig második a 

J csoportban, ahol a Nationalelf 15 
ponttal áll az élen hat forduló után. A 
macedónok 9, az izlandiak 4, a liech-
tensteiniek pedig 1 pontnál tartanak.

Magyarország eközben legyőzte 
2-1-re Andorrát Budapesten – és 10 
ponttal a negyedik helyen maradt 
az I hatosban –, Marco Rossi szö-
vetségi kapitány mégis rendkívül 
bosszús volt, amiért a papírforma 
szerint gyengébb ellenfelük a hajrá-
ban megizzasztotta őket. A piros-fe-
hér-zöldek olasz mestere értékelé-
sekor rámutatott arra, hogy az első 
félóra során mutatott jó játék után 
kényelmessé váltak. „Úgy tűnt, a csa-
pat elfelejtette, amit megbeszéltünk, 
a játékosok elkezdtek egyéniesked-
ni, emellett túl sok ki nem kénysze-
rített hiba volt a játékunkban. Nem 
lehet négyszer, ötször megérkezni a 
16-oson belülre úgy, hogy aztán nem 
tudjuk befejezni az akciót. Túl sokat 
hibáztunk az ellenfél büntetőterü-
letén belül, és ezzel saját magunkat 
hoztuk zavarba” – mondta a sajtó-
tájékoztatóján. A szakember nem 
titkolta, hogy bosszús amiatt, amit 
a pályán látott. „Szeretném tudni, 
ki az, aki velem tart a végsőkig és 
ki nem. A következő kerethirdetés-
nél ne kérdezzék meg, hogy miért 
nem hívtam be ezt és azt a játékost. 
Ha nem hívom be, azért lesz, mert 
úgy gondolom, nem tartja be a neki 
adott utasításaimat. Akár a taktiká-
ról, akár a megkövetelt munkáról be-
szélünk” – mondta. Hangsúlyozta: 
elvárja, hogy a játékosai úgy érkez-
zenek a válogatotthoz, hogy végre 
tudják hajtani, amit kér tőlük. „Ha 
ez nem megy, akkor vagy nem hívom 
be őket, vagy én megyek el” – fo-
galmazott. Elfogadhatatlannak ne-
vezte, hogy neki és a szurkolóknak 
is aggódniuk kellett amiatt, hogy a 

hajrában az ellenfél kiegyenlít. „Ez 
elfogadhatatlan. Másfajta hozzá-
állásra, harcosságra van szükség. 
Máshogy kell pályára lépni. Ha nem 
hozzuk ki magunkból a legtöbbet, 
akkor az lesz a következménye, amit 
az utolsó tíz percben láttunk” – tette 
hozzá. Kiemelte, hogy a „hajó kapi-
tányaként” mindig is ő vállalja a fe-
lelősséget mindenért, ezért cserébe 
viszont elvárja, hogy kövessék őt. 
Emlékeztetett rá, hogy 2018 szep-
temberben érkezett a válogatotthoz, 
azóta a Nemzetek Ligája harmadik 
divíziójából felkerültek az elsőbe, ki-
jutottak az Európa-bajnokságra, ott 
pedig tiszteletet parancsolóan ját-
szottak. Szurkolóiknak nem kellett 
szégyenkezniük miattuk. „Most én 
szégyellem magam a válogatott telje-
sítménye miatt” – tette hozzá.

Magyarország októberben Albá-
niát fogadja, majd ismét összecsap 
Angliával. Utóbbi szerdán csak 1-1 
arányú döntetlent ért el a lengyelek 
vendégeként, az albánok pedig 5-0-
ra verték otthon San Marinót, ezért a 
hatosban Anglia 16, Albánia 12, Len-
gyelország 11, Magyarország 10, An-
dorra 3, San Marino pedig 0 pontnál 
tart hat forduló után.

A hatodik forduló többi szerdai 
mérkőzése közül kisebb meglepetést 
Görögország okozott, amelynek si-
került 2-1-re legyőznie a svédeket, és 
így 6 ponttal a harmadik helyen áll a 
spanyolok által 13 ponttal vezetett B 
csoportban. A svédek 9 ponttal a má-
sodik helyen maradtak, de két mérkő-
zéssel kevesebbet játszottak, mint a 
spanyolok. A C csoportban listaveze-
tő Olaszország a litvánok elleni 5-0-s 
sikerrel talált vissza a győzelem útjá-
ra, de az E csoport élén álló Belgium 
kényelmes előnnyel vezet a Fehéroro-
szok elleni 1-0-s szerdai sikere után.
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C raiovai Universitatea–Kolozsvári 
CFR rangadó lesz a labdarúgó-Ro-

mán Kupa tizenhatod-döntőjében – 
derült ki a csütörtöki sorsoláson. A 
két együttes nyáron már megmérkő-
zött egymással a Szuperkupáért, ak-
kor a Román Kupában címvédő oltyán 
együttes 4-2-re legyőzte a román baj-

nok fellegváriakat. Azóta mindkét 
alakulat edzőváltáson esett át, a Liga 
1 hétvégi nyolcadik fordulója előtt 
a Szamos-partiak 21 ponttal az élen 
állnak az összetettben, miközben az 
Craiovai Universitatea 12 ponttal a ha-
todik a tabellán. A pontvadászatban 
épp a kupameccsük előtt, a kilence-
dik fordulóban játszanak egymással.

A Román Kupa tizenhatoddön-
tős mezőnye amúgy a szerda késő 
délután rendezett mérkőzések után 
véglegesedett. Meglepetést a harmad-
osztályban szerepelő Nagyváradi 
CAO (NAC) továbbjutása jelentett, 
az egykori bajnokcsapat Körös-parti 
együttes ugyanis a másodosztályos 
Kolozsvári Universitateát búcsúz-
tatta – hazai pályán elért 2-1-es győ-
zelemmel. A folytatásban is erős 
ellenféllel találkozik a Florin Fărcaș 
edzette alakulat, hiszen a korábbi 
Liga 1-es, jelenleg Liga 2-ben szerep-
lő Hermannstadt gárdáját fogadja. A 
szeptember 22-i műsor tartogat még 
Konstancai Farul–Sepsi OSK, FK 
Csíkszereda–Chindia Târgoviște, Fi-
liași–UTA, Slobozia–Temesvári Poli 
és Chiajna–Medgyes összecsapásokat 
is. Az FCSB eközben a Vajdahunyad 

vendége lesz, a Rapid a Mioveni pá-
lyáján játszik, míg a Dinamo a Te-
mesvári Ripensiához látogat. A többi 
párosítás: Nagybányai Minaur–Iași, 
Slatina–Călărași, Petrolul–Craiovai 
U 1948, Argeș FC–Botoșani, Buzău–
Clinceni és Fălticeni–Voluntari.

Addig viszont még a bajnokságban 
is pályára kell lépniük a csapatoknak. 
A válogatott szeptemberi világbajno-
ki selejtezőmérkőzései miatt tartott 
szünet után a Liga 1 nyolcadik fordu-
lójában pénteken Mioveni–Chindia 
(18 óra) és UTA–Rapid (21) összecsa-
pások lesznek, majd szombaton Ar-
geș–Craiovai U 1948 (18) és Botoșani–
CFR (21) párosítás szerint játszanak. A 
fordulóban FCSB–Dinamo örökrang-
adót rendeznek vasárnap 21 órakor, 
de aznap lesz a Medgyes–Voluntari 
mérkőzés is (18.15). Hétfőn Farul–
Clinceni (18 óra) és a Craiovai Uni-
versitatea–Sepsi OSK (21 óra) talál-
kozók lesznek. A Liga 2-ben a hatodik 
fordulónál tartanak. Szombaton töb-
bek között Temesvári Ripensia–Astra, 
Metaloglobus–Temesvári Poli és Dési 
Unirea–Steaua találkozók lesznek. A 
csíkiak hétfőn fogadják a Kolozsvári 
Universitateát.

Román Kupa: a címvédőt húzta a Kolozsvári CFR
 » Meglepe-

tést a harmad-
osztályban 
szerepelő 
Nagyváradi CAO 
(NAC) továbbju-
tása jelentett, 
a Kolozsvári 
Universitateát 
búcsúztatta.

Megbüntették a dulakodókat

A Kolozsvári CFR közleményben jelentette be csütörtö-
kön, hogy megbüntette a Crvena zvezda elleni mérkőzést 
követő dulakodás felelőseit. Jelezték: a CFR öltözőjéhez 
közeli helyiségben kirobbant verekedést Viorel Boncoi 
gyúró provokálta. Őt és a szintén fi zioterapeutaként dol-
gozó Radu Praleát emiatt szankcionálták. A dulakodás-
ban főszerepet vállalt Ioan Ivașcu, a klub főtitkára, aki a 
történtek miatt közös megegyezéssel távozott a fellegvári 
bajnokcsapattól. „A Kolozsvári CFR vezetősége ismétel-
ten elnézést kért a történtekért, amelyek nincsenek össz-
hangban a klub értékeivel. Bízunk benne, hogy hasonló 
esetre soha többé nem kerül sor. Belső rendszabályunkat 
aktualizáljuk, és drasztikusabb szankciókkal sújtjuk majd 
a klubunk értékeit sértő viselkedésformákat” – közölte 
közleményében a fellegvári egyesület.

Támogatás a kétévenkénti tornához

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) technikai 
bizottsága támogatja, hogy 2026-tól kétévente rendez-
zenek világbajnokságot az eddig szokásos négyéves 
ciklus helyett – adta hírül az MTI. Arsene Wenger, a 
testület vezetője, mint ismeretes, már korábban is po-
zitívan nyilatkozott a tavasszal felmerült elképzelésről, 
a hivatalos javaslatot viszont csak az elmúlt napokban 
tartott ülésük után, csütörtökön hozták nyilvánosságra. 
Meglátásuk szerint a selejtezők módosításával nem 
válna még zsúfoltabbá a versenynapján, ugyanakkor 
ehhez az Európa-bajnoki kvalifi kációkon is változtatni 
kellene, márpedig az Európai Labdarúgó-szövetség 
nem pártolja a kétévente rendezendő vb-k ötletét.




