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Vereséggel kezdett a BL-ben
a Székelyudvarhely
A Székelyudvarhelyi ISK–SZAK 
férfi  asztalitenisz-csapata 
vasárnap este belekóstolhatott, 
milyen is az első számú európai 
kupakiírás, a Bajnokok Ligá-
jának légköre. Saját szurkolói 
előtt a csoportgyőzelemre nagy 
eséllyel pályázó gárdával, az AS 
Pontoise Cergy játszott. A francia 
ellenfél 3-0-ra nyert. Sebastian 
Loso Quentin Robinottól, György 
Szilárd Emmanuel Lebessontól, 
Cservik Krisztián pedig Adrien 
Mattenettől kapott ki 3-0-ra. A 
Székelyudvarhelyi ISK–SZAK 
lapzártánk után a portugál Juncal 
ellen állt asztal mellé, ma este 
pedig a spanyol bajnokcsapat, a 
Borges lesz az ellenfele. A csoport 
első két helyezettje jut a Bajno-
kok Ligája második körébe, a 
másik két klub pedig az Európa 
Kupában folytathatja. A Székely-
udvarhelyi ISK–SZAK amúgy a 
torna előtt jelentette be, hogy si-
került leszerződtetniük az ország 
egyik legjobb asztaliteniszezőjét, 
a konstancai 28 éves Lucian Mun-
teanut. A hargitai klubot vezető 
György István szerint a Mioveni 
gárdájától érkezett válogatott 
sportoló „minőségi” erősítést 
jelent. „Eddig ellenfelünk volt a 
Szuperligában, ezentúl alapem-
ber lesz nálunk. Nagyon örülünk, 
hogy nálunk folytatja” – mondta 
a klubvezető. Munteanu bevallá-
sa szerint örült a megkeresésnek, 
reméli, hogy hasznára lesz majd 
új alakulatának.
 
Djokovicnak nem lett meg
a naptári Grand Slam
Az orosz Danyiil Medvegyev nyerte 
meg a New Yorkban rendezett 
amerikai nyílt teniszbajnokság 
férfi  egyes versenyét, miután a 
döntőben 6:4, 6:4, 6:4-re legyőzte 
a világelső Novak Djokovicot. 
A szerb Djokovic azzal a céllal 
kezdett a US Openen, hogy az 
Australian Open, a Roland Garros 
és Wimbledon után az év negyedik 
Grand Slam-tornáját is megnyerje 
idén. Erre a sportág csaknem 150 
éves történetében csak két férfi  
és három női játékos volt képes, 
legutóbb a legendás Rod Laver 
1969-ben, illetve Steffi   Graf 1988-
ban mutatta be ezt a bravúrt – 
emlékeztetett rá az MTI. A belgrádi 
klasszis álmát viszont Medvegyev 
szertefoszlatta, az orosz pályafu-
tása első GS-trófeáját emelhette 
magasba. Djokovic továbbra is 
élen áll a férfi  teniszezők világ-
ranglistáját, Medvegyev a máso-
dik. Rafael Nadal az ötödik helyről 
a hatodikra esett vissza, az orosz 
Andrej Rubljov előzte meg.
 
Finn elsőség az Akropolisz ralin
A Toyotával versenyző fi nn Kalle 
Rovanperä, Jonne Halttunen 
kettős nyerte meg Görögországban 
az Akropolisz ralit, a világbajnoki 
sorozat kilencedik futamát. A 
második helyen az észt Ott Tänak 
(Hyundai), a harmadikként pedig 
a francia Sébastien Ogier (Toyo-
ta) ért célba. Három futammal a 
szezon vége előtt az összetett élén 
Ogier áll 180 ponttal. A világbaj-
nokság október első hétvégéjén 
Finnországban folytatódik.

Megalázó vereséget mért az 
FCSB labdarúgócsapata a 
Dinamóra. A hazai élvonalbeli 
bajnokság nyolcadik fordu-
lójában a piros-kékek 6-0-ra 
nyertek, ezzel örökrangadóik 
történetének legnagyobb gól-
arányú sikerét ünnepelték.
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M inden korábbinál na-
gyobb gólkülönbséggel, 
6-0-s végeredménnyel 

nyerte meg az FCSB hazai pályán 
a Dinamo elleni örökrangadót a 
hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokságban. A nyolcadik forduló-
ban rendezett vasárnap esti ösz-
szecsapáson Claudiu Keşerü (26. 
perc), Octavian Popescu (43), Pau-
lo Vinicius (45+2.), Andrei Cordea 
(45+7. – büntetőből) és Valentin 
Gheor ghe (54) találata, valamint 
Ricardo Grigore (67) öngólja dön-
tött, de a játékot sokban befolyá-
solta, hogy a Dinamo több mint 
egy félidőn át emberhátrányban 
futballozott – Steliano Filipet a 37. 
percben állították ki, a Valentin 
Gheorghe elleni szabálytalanko-
dása miatt. Nem voltak ugyanak-
kor helyzetei sem, ezért sorozat-
ban ötödik vereségét pipálta ki 
ezen az estén. Ez volt a 149. örök-

REKORDGÓLKÜLÖNBSÉGGEL NYERTÉK A PIROS-KÉKEK A LABDARÚGÓ-LIGA 1 ÖRÖKRANGADÓJÁT

„Hatott” az FCSB támadása

Rutin. Claudiu Keșerü (a labdával) góllal tért vissza az FCSB-hez

 » Az FCSB-t 
edző Edward 
Iordănescu 
szerint „szép 
fejezet íródott” 
az örökrangadók 
történtében, de 
szükségük is volt 
erre, hogy újjá-
építsék a csapat 
szellemiségét.

rangadó a két csapat között, ame-
lyek során a piros-fehérek 49, a pi-
ros-kékek 46 győzelmet jegyeztek.

Az FCSB-t edző Edward Iordă-
nescu szerint „szép fejezet íródott” 
az örökrangadók történtében, de 
szükségük is volt erre, hogy újjá-
építsék a csapat szellemiségét. „A 
három pont a csapaté, az eredmény 
viszont a szurkolóké. Tudjuk, mek-
kora örömöt jelent ez a számukra” 
– mondta a szakember. Hozzátette: 
Filip kiállítása előtt már átvették 
a játék irányítását, számára pedig 
külön jelentőséggel bír, hogy éret-
ten kezelték ezt a rangadót. „Ne-
héz este ez a Dinamo számára, de a 
romániai labdarúgásnak szüksége 
van a Dinamóra és a szurkolóira. 
Szüksége van a Rapidra és az UTA-
ra is. Három nagy múltú együttes, 

amelyek kellenek nekünk” – je-
gyezte meg a „piros-kékek” edzője.

A vesztes fél részéről Dario Bo-
netti edző bosszankodott a történ-
tek miatt, de sajnálta tanítványait 
is, akik meglátása szerint teljes 
erőbedobással harcoltak. „Amikor 
6-0-ra kapsz ki, nem kell sokat be-
szélni, hanem dolgoznod kell. Most 
szenvedünk, de meggyőződésem, 
hogy csapatunk képes túljutni ezen 
a helyzeten” – mondta. Jómaga 
nem kommentálta Filip kiállítá-
sát, ugyanakkor meglátása szerint 
megpecsételte a sorsukat, amikor 
Kovács István felmutatta a piros-
lapot a 37.percben. A Dinamo játé-
kosai közül Gabriel Torje közösségi 
oldalán kért elnézést szurkolóiktól, 
akik az eredménytől függetlenül az 
utolsó pillanatig énekelve biztatták 
őket. Bonetti amúgy tegnap haza-
utazott Olaszországba és a Gazeta 
Sporturilor úgy tudja, hogy a klub 
kilátásba helyezte a menesztését. 
Iuliu Mureșan, a Dinamo megbízott 
ügyvezetője megerősítette a szakem-
ber távollétét, de elmondása szerint 
a mai edzésre már visszatér, ugyan-
akkor lesz egy belső megbeszélésük, 
hogy kudarcsorozatukra megoldást 
találjanak. A Fanatik úgy tudja, 
hogy az olasz szakember távozása 
esetén Vasile Miriuță térhet vissza a 
Ștefan cel Mare útiak kispadjára.

A Liga 1 hétvégi 8. fordulójában 
kapott ki vasárnap hazai pályán 2-1-
re a Medgyes a Voluntari-tól, ezért 
az erdélyi alakulat 4 ponttal maradt 
az összetettben és változatlanul 
két pont a hátránya a Dinamóval 
szemben. Az FCSB és a Voluntari 
egyaránt 12 pontnál tartanak a Ko-
lozsvári CFR által 21 ponttal vezetett 
tabellán. Lapzártánk után Konstan-
cai Farul–Clinceni, Craiovai Univer-
sitatea–Sepsi OSK párosítás szerint 
játszottak.
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Beszüntette tevékenységét a Te-
mesvári ACS Poli labdarúgócsa-

pata. A csődvédelmi eljárást kérő 
Béga-parti klub tegnapi közlemé-
nye alapján azután hozták meg ezt 
a döntést, hogy a Román Labdarú-
gó-szövetség kizárta őket a Liga 3-as 
bajnokságból, amiért nem jelentek 
meg szezonbeli első két mérkőzésü-
kön. Az ACS Poli a 2017–2018-as sze-

zonban még a Liga 1-ben szerepelt, 
de az idény végén kiesett az élvonal-
ból. A következő szezonban a Liga 
2-ből is kiesett, majd pénzügyi támo-
gatás hiányában fi zetésképtelenné 
vált. Közleményük alapján, nyáron 
igyekeztek előteremteni a szüksé-
ges költségvetést a harmadosztályos 
szerepléshez, a licencet megkapták, 
a Román Kupában is pályára lép-
tek, de bajnoki mérkőzésekre már 
nem maradt pénzük. „Szeretném, 

ha a Temesvári Poli ismét egy olyan 
futballhatalom lenne, amely egyesí-
tené az összes helyi szurkolót, külö-
nösképp, hogy épp idén ünnepeljük 
a Poli századik évfordulóját. Remé-
lem, hogy azok, akik a lila-fehér szí-
neket továbbviszik, sikeresek lesz-
nek” – olvasható a közleményben. 
Temesvárt a profi  labdarúgóéletben 
a Temesvári SSU Poli és a Temesvá-
ri Ripensia képviseli jelenleg a Liga 
2-es bajnokságban.

Elköszönt a Temesvári ACS Poli a futballélettől

 » A Román 
Labdarúgó-szö-
vetség kizárta 
őket a Liga 3-as 
bajnokságból, 
amiért nem 
jelentek meg 
szezonbeli első 
két mérkőzésü-
kön.

Rajtol a Bajnokok Ligája csoportköre

Romániai és magyarországi labdarúgócsapat nélkül ugyan, de ma elkezdődik a Bajnokok Ligája 
csoportköre, ahol rögtön az első fordulóban Bacelona–Bayern München rangadót rendeznek az 
E kvartettben. A katalán csapatnak ez lesz az első nemzetközi mérkőzése Lionel Messi távozása 
után, ráadásul tartalékosan kénytelen fogadni a német alakulatot. Ebben a négyesben lesz még 
Dinamo Kĳ ev–Benfi ca összecsapás is 22 órától, de az F csoport Young Boys–Manchester United 
(19.45) és Villarreal–Atalanta (22), a G csoport Sevilla–Salzburg (19.45) és Lille–Wolfsburg (22), 
valamint a H csoport Chelsea–Zenit (22) és Malmö–Juventus (22) mérkőzéseit is ma rendezik. 
Szerdán az A csoportban Manchester City–Leipzig (22), Brugge–Paris Saint-Germain (22), a B-ben 
Atletico Madrid–Porto (22), Liverpool–AC Milan (22), a C-ben Besiktas–Borussia Dortmund (19.45), 
Sporting–Ajax (22), a D-ben pedig Sheriff –Shakhtar Donyeck (19.45) és Internazionale–Real Mad-
rid (22) párosítás szerint játszanak. Az Európa Ligában – ahol a Ferencváros érdekelt – és a Konfe-
rencia Ligában – ahol a Kolozsvári CFR szerepel – csütörtökön kezdődnek a főtáblás küzdelmek.




