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Nem tett jót a szünet a hazai 
élvonalbeli és másodosztá-
lyos labdarúgó-bajnokságok 
listavezetőinek: a Kolozsvári 
CFR és a Steaua veretlensége is 
megszakadt a hétvégén. Előbbi 
botlása ellenére az első helyen 
maradt a Liga 1-ben, utóbbi 
viszont két helyet is rontott a 
Liga 2-es pontvadászatban.

 » V. NY. R.

M egtört a Kolozsvári CFR 
veretlensége a hazai él-
vonalbeli labdarúgó-baj-

nokságban: a címvédő fellegvári 
együttes a Botoșani vendégeként 
kapott ki 1-0-ra a nyolcadik for-
duló szombati játéknapján. Ez 
volt az első mérkőzés, amelyen 
már Dan Petrescu edzette a Sza-
mos-partiakat. A Marius Șumu-
dică helyére visszatért 53 éves 
szakember Cristian Bălgrădean 
kapus hibájának tulajdonította a 
vereséget, hozzátéve, hogy kere-
te legjobb csatárainak hiányát is 
megérezték a lelkesen futballozó 
moldvaiak otthonában. Meglátá-
sa szerint a találkozó során volt 
két-három „büntetőgyanús” hely-
zet is, ugyanakkor nem szeret-
ne újfent erre panaszkodni. „Ha 
lenne videóbíró-rendszer, nem 
kellene a kispadról vitatkoz-
nunk, megvárnánk, hogy a VAR 
döntsön. Szerintem a mostani 
mérkőzés eredménye nem tük-
rözi a valós helyzetet, de ilyen 
a labdarúgás. Az eredmény nem 
változik: ők három ponttal ma-
radnak, mi semmivel” – nyilat-
kozta Petrescu.

A KOLOZSVÁRIAK A BOTOȘANI VENDÉGEKÉNT MARADTAK ALUL A LIGA 1-ES BAJNOKSÁGBAN

Megszakadt a CFR veretlensége

 » Szerintem a 
mostani mérkő-
zés eredménye 
nem tükrözi a 
valós helyze-
tet, de ilyen a 
labdarúgás. Az 
eredmény nem 
változik: ők 
három ponttal 
maradnak, mi 
semmivel” – 
nyilatkozta Dan 
Petrescu.

A CFR szezonbeli első pontvesz-
tése nem változtatott ugyanakkor 
az összetett állásán: a kolozsvári-
ak 21 ponttal is az élen maradtak 
a Liga 1-ben. Négy pont maradt az 
előnyük a második helyen tanyázó 
Rapiddal szemben. A bukarestiek 
az UTA vendégeként 2-2-es döntet-
lent értek el péntek este. Lapzár-
tánkig a Mioveni–Chindia meccs 
0-1-gyel, az Argeș FC–Craiovai U 
1948 1-0-ával ért véget. Az FCSB–
Dinamo örökrangadót vasárnap 
este rendezték, míg ma Konstancai 
Farul-Clinceni (18 óra) és Craiovai 
Universitatea–Sepsi OSK (21 óra) 
párosítás szerint játszanak.

A válogatottak világbajnoki se-
lejtezői miatt tartott szünet után 
a hatodik fordulóval folytatódott 
hétvégén a Liga 2-es pontvadászat 
is, ahol az addig listavezető Steaua 
veretlensége is megszakadt. A Dési 

Unirea győzte le hazai pályán 2-1-
re a bukaresti újoncot, amely így 
az összetett harmadik helyére „so-
rolt vissza”. A mezőnyben veretlen 
maradt viszont a Chiajna, amelyik 
hétvégén Brăiláról rabolta el a há-
rom pontot 2-0-s győzelemmel. A 
tabella élén kedden a Hermann-
stadt érheti be, a szebeniek ugyan-
is 17 órakor a Viitorul Pandurii Târ-
gu Jiu vendégei lesznek a hatodik 
fordulóban. Az erdélyi csapatok 
közül ma 16 órakor a Kolozsvári 
Universitatea az FK Csíkszeredá-
hoz látogat 16 órától. Hétvégén a 
Temesvári Poli 4-1-re kikapott a 
Bukaresti Metaloglobus vendége-
ként, a Temesvári Ripensia viszont 
2-1-re legyőzte otthon az Astra 
Giurgiu gárdáját. A Brassói Stea-
gulnak sem alakult jól a hétvége: 
a Szeben megyei Sellenberktől ka-
pott ki 2-1-re.
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 » KRÓNIKA

V illámrajtot v ett a Győri ETO női 
kézilabdacsapata a Bajnokok 

Ligája csoportkörében: a magyar  
együttes 35-29-re nyert a címvédő 
Vipers Kristiansand ellen a hétvé-
gi első fordulóban. Ambros Martín 
edző együttese ugyan az első per-
cekben még „ráijesztett” a szurko-
lókra, hiszen a vendég norvégok öt 
góllal is megléptek az összecsapás 
elején, de nem sokkal ezután ren-
dezték soraikat és magabiztos győ-
zelmet arattak. Lukács, Kristian-
sen, Oftedal, Crina Pintea, Hansen, 
Schatzl, Háfra, Deszpotovics, Rju 
Un Hi és Ogonovszky is betaláltak a 
Nora Mörkkel és Katrine Lundeval 
érkezett vendégek kapujába, ezért 
főesélyeshez mérten indították a 
szezont. A lefújást követően Amb-
ros Martín kiemelte: nem volt egy-
szerű feladat ilyen erős ellenféllel 
szemben kezdeni, de szerencsére 
nem voltak idegesek, és kivárták a 
lehetőségeiket. „Sikerült a védeke-
zésen javítani, a szünet után is tar-
tottuk ezt a szintet, így jó mérkőzé-

sen megszereztük a győzelmet. Még 
nincs kész a csapat, az újak beépí-
tése és a hibák kijavítása minden-
napi feladatunk lesz” – nyilatkozta 
a spanyol mester.

A Győr, mint ismeretes, a B cso-
portban szerepel, ahol az első for-
dulóban a svéd Savehof 29-28-ra 
legyőzte otthon a Krim Ljubljanát. 
A Kastamonu Belediyesi–Odense 
összecsapás lapzártánk után feje-
ződött be, a Metz–CSZKA Moszkva 
találkozó viszont elmaradt, mert az 
oroszok szerint a franciák nem se-
gítettek nekik engedélyeztetni a ka-
rantén alóli mentességet. Ezen en-
gedély nélkül a csapatnak tíz napig 
karantén alatt kellett volna lennie, 
így el sem utaztak a tegnapra ter-
vezett meccsre. Annak sorsáról az 
Európai Kézilabda-szövetség (EHF) 
fog dönteni.

Az A csoportban a Ferencváros 
és a Bukaresti CSM érdekelt. Előb-
bi 25-25 arányú döntetlent ért el a 
Borussia Dortmund vendégeként, 
míg utóbbi tegnap 22-21-re kikapott 
Dániában az Esbjergtől. Ugyaneb-
ben a csoportban a Rosztov Don 

26-24-re verte a Brestet, a Podravka 
Vegeta–Buducsnoszt pedig 29-22-
vel zárult.

A csoportkör végén, mint isme-
retes, a nyolcasok első két helye-
zettjei egyenesen továbbjutnak a 
negyeddöntőbe, a 3–6. helyezettek 
pedig rájátszáson léphetnek to-
vább a legjobb nyolc közé.

A férfimezőny Bajnokok Ligá-
ja-csoportköre a héten kezdődik: a 
Szeged szerdán a Montpellier ven-
dége lesz, majd csütörtökön Veszp-
rém–Paris Saint-Germain rangadót 
és Dinamo–Kielce összecsapást 
rendeznek. Utóbbi két mérkőzés a B 
csoportba számít, míg a szegediek 
az A nyolcasban szerepelnek. A bu-
karesti alakulat eddig három mér-
kőzést játszott le a hazai élvonal-
beli bajnokságban, ahol hibátlan 
mérleggel áll az összetett élén. Az a 
Xavi Pascual edzi, amelyik nyáron 
harmadjára nyert BL-t a Barceloná-
val. A katalán együttes szintén a B 
nyolcasban szerepel a 2021–2022-
es idényben. Első találkozójuk egy 
hónap múlva, október 14-én lesz, 
Spanyolországban.

BL: címvédőveréssel indított a Győri ETO

 » A lefújást 
követően Ambros 
Martín kiemelte: 
nem volt egysze-
rű feladat ilyen 
erős ellenféllel 
szemben kezde-
ni, de szerencsé-
re, nem voltak 
idegesek, és 
kivárták a lehe-
tőségeiket.

 » RÖVIDEN

Emma Răducanu nyerte meg 
a US Opent
A 18 éves brit Emma Răducanu 
nyerte meg a New Yorkban rende-
zett amerikai nyílt teniszbajnokság 
női egyes versenyét, miután a szom-
bati döntőben 6:4, 6:3-ra legyőzte a 
19 éves kanadai Leylah Fernandezt. 
Beszámolójában az MTI rámutatott, 
hogy a fi nalisták személye megle-
petést jelentett, ráadásul a US Open 
történetében legutóbb 1999-ben 
fordult elő – Serena Williams és 
Martina Hingis révén –, hogy két 
tinédzser vívta a fi nálét. A román 
apától, kínai anyától származó, ka-
nadai születésű Răducanu első női 
játékosként jutott be a selejtezőből 
indulva a végjátékba. Akkor még 
csak a világranglista 150. helyén 
állt, de szettvesztés nélkül menetelt 
a döntőbe. A tornát is így nyerte 
meg, erre pedig legutóbb csak Sere-
na Williams volt képes 2014-ben. A 
pályafutása első trófeáját ünneplő 
Răducanu 2,5 millió dolláros pénz-
jutalmat is kap a Grand Slam-serleg 
mellé. Brit részről legutóbb Virginia 
Wade ünnepelhetett nőként Grand 
Slam-címet, amikor 1977-ben Wimb-
ledonban diadalmaskodott. Wade 
volt egyszersmind az előző brit női 
döntős New Yorkban, 53 évvel ez-
előtt. Răducanu bravúros sikeréhez 
nem csak a brit elöljárók, hanem a 
Román Olimpiai és Sportbizottság is 
gratulált.
 
Gyergyóban maradt a trófea
Minden tekintetben kiemelkedett a 
mezőnyből a gyergyószentmiklósi 
Fox Hockey csapata a 2. Székelyföl-
di Női Jégkorongtornán: a „rókalá-
nyok” a döntőben a Csíkszeredai 
Sportklub női csapatát győzték 
le a 4-1-re, és így otthon tartották 
a serleget. A két fi nalista mellett 
három magyarországi együttes, 
a Debreceni HK, a Dunaújvárosi 
Angels és a Hatvani Gigászok vet-
tek részt a viadalon. „Számunkra 
ez egy jó felkészülési torna volt. A 
sok munka eredménye meglátszott, 
nem kellett egyszer sem izgulnunk, 
hogy mi lesz, nagy különbségű 
győzelmeket értünk el. A döntőben 
másodszor is találkoztunk Csíksze-
redával, akiknek az első meccshez 
képest alaposan feljavult a véde-
kezésük, kevesebb gólt tudtunk 
lőni, de a győzelem jó visszaigazo-
lás, hogy nemhiába dolgoztunk. 
Még nem állunk készen a magyar 
bajnokságra, de jó úton haladunk” 
– összegzett a Fox Hockey vezetője, 
Laczkó Levente.
 
Ricciardo nyerte 
az Olasz Nagydíjat
Daniel Ricciardo, a McLaren 
ausztrál pilótája nyerte meg tegnap 
a Forma–1-es autós gyorsasági-vi-
lágbajnokság Olasz Nagydíjat 
Monzában. A 32 éves versenyző idei 
első, pályafutása nyolcadik győzel-
mét aratta, legutóbb három évvel 
ezelőtt éppen ugyanitt diadalmas-
kodott. A második helyen csapat-
társa, a brit Lando Norris végzett, 
míg a harmadik a 19. helyről induló 
Valtteri Bottas, a Mercedes fi nn 
versenyzője lett. A pontversenyben 
éllovas holland Max Verstappen 
(Red Bull) és a címvédő, hétszeres 
világbajnok brit Lewis Hamilton 
(Mercedes) nem fejezték be a ver-
senyt, mivel ütköztek egymással.

Lemaradtak. A Kolozsvári CFR nem tudott „átmászni” moldvai ellenfelén




