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Kolozsváron adogat
Simona Halep októberben
Simona Halep is részt vesz októ-
ber végén a Transylvania Open 
tenisztornán – jelentették be 
tegnap a kolozsvári WTA verseny 
szervezői. A kétszeres Grand 
Slam-győztes, korábbi világelső 
román klasszis legutóbb 2019-
ben, a Sportfesztiválon lépett 
pályára a Szamos-parti város-
ban. „Örülünk, hogy felépült a 
sérüléséből, és alig várjuk, hogy 
telt házas nézősereggel fogadjuk. 
A torna erősnek ígérkezik, ráadá-
sul ez lesz az utolsó WTA-torna 
az idényzáró világbajnokság 
előtt” – közölte Patrick Ciorcilă 
versenyigazgató.
 
Búcsúzott a Székelyudvarhely
a Bajnokok Ligájától
Második mérkőzésén is vereséget 
szenvedett a Székelyudvarhelyi 
ISK-SZAK férfi  asztalitenisz-csapa-
ta a Bajnokok Ligája első csoport-
körében. A hazai környezetben 
játszó székelyföldiek hétfő esti 
ellenfele a két orosz játékossal 
felálló portugál Juncal volt. A 
városi sportcsarnokban rendezett 
találkozón az udvarhelyiek egyet-
len pontját a csapat új igazolása, 
Lucian Munteanu szerezte, mind 
Sebastian Loso, mind György 
Szilárd alulmaradt, így 3–1-es 
összesítéssel nyert a luzitán klub. 
Ezzel eldőlt, hogy a tegnap esti 
– lapzártánk után rendezett –, 
spanyol Borges elleni zárómeccs 
eredményétől függetlenül az ISK-
SZAK már nem juthat tovább a 
BL-ben, a második számú európai 
porondon, az Európa Kupában 
szerepel a folytatásban.
 
Tokió 2020: több mint hatezer
doppingtesztet végeztek
A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) égisze alatt működő 
Nemzetközi Tesztelő Ügynökség 
(ITA) több mint hatezer dopping-
tesztet végzett el a tokiói ötka-
rikás játékok alatt. Az olimpiai 
hírekre és sportágakra szakoso-
dott insidethegames.biz portál 
alapján legtöbbet az atlétákat, 
a vizes sportágak képviselőit, a 
kerékpárosokat, evezősöket és 
súlyemelőket ellenőrizték. Nem-
zetek tekintetében a legnagyobb 
delegációk tagjait tesztelték a 
legtöbbször, így a mintavételek 
jelentős része az orosz, illetve a 
kínai, amerikai, brit és ausztrál 
sportolókat érintette. A tavalyról 
idénre halasztott olimpián azzal 
együtt is sikeresen ment végbe a 
program mintegy 6200 vizsgálat-
tal, hogy a koronavírus-járvány 
miatt kialakított protokoll nehe-
zítette a tesztelést. Az olimpián 
szerepelt sportolók több mint 
harmadát ellenőrizték a helyszí-
nen. Hat doppingvétségre derült 
fény, az érintettek versenyzési 
jogát azonnal felfüggesztették, 
még mielőtt ügyük a Nemzetkö-
zi Sportdöntőbírósághoz (CAS) 
került volna végső elbírálásra. A 
legismertebb eset a 4 × 100 méte-
res síkfutásban ezüstérmet nyert 
brit váltó tagjáé, Chijindu Ujahé 
volt, akinek doppingmintájában 
olyan tiltott anyagokat mutattak 
ki, amelyek hatása az anabolikus 
szteroidokéhoz hasonló.

 » D. L.

Megszakította ötmeccses veresé-
gi sorozatát az FK Csíkszereda a 

másodosztályos labdarúgó-bajnokság-
ban, a hargitaiak hétfőn késő délután 
0–1-ről fordítva 3–1-re győzték le ha-
zai pályán a Kolozsvári U együttesét. 
„A győztes brassói kupameccs után 
mondtam, hogy levegőhöz jutottunk, 
és hála Istennek most a bajnokságban 
is megvannak az első pontok. Az első 
félidőben sokat hibáztunk. A szünet-
ben sikerült változtatni a játék képén, 
a fi úk jól reagáltak arra, amit kértem 
tőlük. Ez volt az első mérkőzés, ahol a 
cserék jól jöttek be, hozták azt a pluszt, 
amire szüksége volt a csapatnak. Örü-
lök Bărăbaș góljának, remélem, ebből 

ő is erőt merít a továbbiakra” – nyilat-
kozta az FK-t edző Valentin Suciu sze-
zonbeli első bajnoki sikerük után.

A mérkőzés után a sajtó többek kö-
zött Gál-Andrezly és Jelena játékát 
emelte ki, Suciu viszont ezzel kap-
csolatban azt mondta, ők azért voltak 
leigazolva, hogy pluszt adjanak a csa-
patnak. „Végre csapatként működött 
az együttesünk, én minden pályára 
lépett játékost kiemelnék” – mond-
ta a szakember. „Vereguț, Gergely és 
Bărăbaș is 2003-as születésű, de ott 
van még a keretben a szintén 2003-
as Bujdosó és Csala, illetve a 2004-es 
Omar, akik szintén ígéretes játékosok 
a felnőttcsapat számára. Ha komolyan 
készülnek, ők is játéklehetőséget fog-
nak kapni” – hangsúlyozta Suciu.

Erik Lincar, a feljutási célokkal ka-
cérkodó Kolozsvári U vezetőedzője 
szerint csapata uralta az első félidőt, 
ám több tiszta gólhelyzetükből mind-
össze egyet tudtak értékesíteni. „A 
második félidőben változott a játék 
képe, számomra megmagyarázha-
tatlan, hogy miért esett vissza csapa-
tunk játéka, és nem tudtunk felemel-
kedni az FK szintjére. Tudtuk, hogy jó 
csapat a csíki, tavaly ott volt a legjobb 
hat között. Bár rosszul kezdte a baj-
nokságot, biztos vagyok benne, hogy 
bárkinek nehéz perceket tud okozni a 
2. Ligában” – összegzett.

Hat forduló után a csíkiaknak há-
rom pontjuk van az összetettben, 
a Kolozsvári Universitatea pedig 12 
ponttal maradt.

Kolozsváriak ellen tört meg az FK nyeretlensége

 » „Végre csa-
patként műkö-
dött az együtte-
sünk, én minden 
pályára lépett 
játékost kiemel-
nék” – mondta 
az FK-t edző 
Valentin Suciu.

Niczuly kapust dicsérte Leo 
Grozavu, a Sepsi OSK vezető-
edzője, miután mentéseinek 
köszönhetően pontot raboltak 
a Craiovai Univesitatea ven-
dégeként. A Liga 1-es labda-
rúgó-bajnokság nyolcadik 
fordulója után a háromszé-
kiek a tizenharmadik helyen 
állnak az összetettben, három 
olyan együttest előznek meg, 
amelyek leváltották edzőiket a 
kudarcszériájuk miatt.

 » V. NY. R. 

P ontot rabolt a Craiovai Uni-
vestitatea vendégeként a 
Sepsi OSK élvonalbeli lab-

darúgócsapata, de nyolc forduló 
után továbbra is az összetett alsó-
házában tanyázik. A hétfő este ki-
harcolt 1-1-es döntetlen elérésében 
oroszlánrészt vállalt Niczuly Ro-
land kapus, aki edzője, Leo Groza-
vu szerint a válogatottban is meg-
állná a helyét. „Elégedettnek kell 
lennünk az eredménnyel. Szeren-
csések voltunk, de volt egy olyan 
kapusunk is, aki fantasztikus na-
pot fogott ki, és amikor a szeren-
cse nem állt mellénk, ő ott volt és 
mentett. Már második éve, hogy 
meccsről meccsre jól játszik. Jó ké-
pességű futballista, a szövetségi 
kapitány is felfi gyelhet rá. Persze 
van a válogatottnak egy dicséretet 
érdemlő, első számú kapusa, de 
Niczulynak is helye lenne a keret-
ben” – mondta a lefújást követően 
a szakember. Grozavu ugyanakkor 
nem mulasztotta el bírálni a játék-
vezetést, meglátása szerint az pár-
toskodó volt, de ezzel együtt úgy 
érzi, együttese továbbra is szen-
ved az elveszített kulcsemberek 
hiányába. „Azok, akik jöttek, még 
nem szokták meg az elvárásain-
kat, de a Craiova elleni találkozót 
kivéve az elmúlt három találkozón 
jól játszottunk, megérdemeltük 
volna a három pontot az FCSB és 
a Botoșani ellen is” – vélekedett a 
háromszékiek mestere.

LIGA 1: KIVÁLÓ KAPUSTELJESÍTMÉNNYEL ÉRT EL DÖNTETLENT A SEPSI OSK CRAIOVÁN

Szerencsés háromszéki pontrablás

Feltörhetetlen védelem. Niczuly (jobbra) büntetőt is mentett a craiovaiak ellen

 » „Elégedett-
nek kell lennünk 
az eredménnyel. 
Szerencsések 
voltunk, de 
volt egy olyan 
kapusunk is, 
aki fantasztikus 
napot fogott 
ki, és amikor a 
szerencse nem 
állt mellénk, ő 
ott volt és men-
tett” – dicsérte 
Niczuly Roland 
kapust Leo Gro-
zavu edző.

Utóbbi együttes 17 ponttal har-
madik a Kolozsvári CFR (21 pont) 
által vezetett összetettben. A Rapid 
ugyancsak 17 ponttal a második, 
míg a Konstancai Farul beérte az 
UTA gárdáját, és 15 ponttal a negye-
dik. Jobb gólaránnyal előzte meg 
az aradi alakulatot, köszönhetően 
hétfő kora esti sikerének, amikor is 
5-0-ra verte hazai környezetben a 
sereghajtó Clinceni-t.

Ezen a mérkőzésen egy rekord is 
megdőlt, Enes Sali 15 évesen szer-
zett gólt, amivel a hazai élvonal 
legfi atalabb gólszerzőjévé vált. A 
korábbi korrekordot Ion Geolgău 
tartotta, aki 44 évvel ezelőtt 16 
évesen jegyzett találatot a Craio-
vai Universitatea színeiben. Enes 
Sali török nemzetiségű, de román 
állampolgárságú szülők gyerme-
keként, Kanadában látta meg a 
napvilágot, 2017–2019 között a Bar-
celonánál nevelkedett, hogy utána 
Gheorghe Hagi „hazacsábítsa” a 
saját akadémiájához. Idén Romá-

nia korosztályos válogatottjaiba is 
meghívást kapott, augusztusban 
pedig a Sepsi OSK ellen debütált a 
Farul felnőtt együttesében. A Farul 
előnye két pontra nőtt a hatodik he-
lyen tanyázó Craiovai Universitate-
ához képest, miközben az FCSB 12 
ponttal a hetedik. A Sepsi OSK-nak 
7 pontja van, és a tizenharmadik a 
tabellán. A Dinamót, a Medgyest és 
a Clinceni-t előzi meg.

A hétvégi fordulókban elszenve-
dett vereségek edzőváltást is ma-
guk után vontak: a Medgyesi Gaz 
Metantól Mihai Teja, a Clinceni-től 
Ilie Poenaru távozott tegnap. A Di-
namo olasz mestere, Dario Bonet-
ti menesztését már az FCSB ellen 
6-0-ra elveszített örökrangadó után 
kilátásba helyezték. Az edző tegnap 
a tervek szerint visszatért Olaszor-
szágból, és a bukaresti klubvezetés 
által folytatott megbeszélést követő-
en közös megegyezéssel szerződést 
bontottak. Lapzártánkig nem jelen-
tették be, hogy ki lesz az utóda.
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