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Győzelemmel kezdtek Szőcsék
A férfi  válogatotthoz hasonlóan 
Románia női asztaliteniszezői is 
győzelemmel kezdték a csapat-Eu-
rópa-bajnokságot. A Kolozsváron 
zajló kontinensviadalon a kék-sár-
ga-piros színeket képviselő hölgyek 
címvédőként léptek pályára, a 
csoportkör szerdai nyitófordulójá-
ban Belgiumot múlták felül 3-0-ra. 
Szőcs Bernadette, Elizabeta Sa-
ma ra és Daniela Dodean Monteiro 
arattak diadalt. A férfi  válogatott 
aznap már második összecsapását 
vívta, Luxemburg után a fi nneket 
múlták felül 3:1-re. A hölgyek 
lapzártánk után Olaszországgal 
játszottak, míg a férfi ak ellenfele 
Szlovénia volt. Péntektől a negyed-
döntőket rendezik.

Továbbjutott a Sirius KK
A Sirius KK az idegenbeli visz-
szavágót is megnyerte a Botoșani 
ellen – 82:50-re – a női kosárlabda 
Román Kupa első körében, a ma-
rosvásárhelyiek kettős győzelem-
mel jutottak be a sorozat legjobb 
nyolc együttese közé. Csatlakozott 
a játék nélkül negyeddöntős 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC és a 
Szatmárnémeti VSK, illetve a CSM 
Alexandria (ellenfele, a Gyulafe-
hérvári CSU visszalépett), továbbá 
az első körből még továbbjutó 
Brassói Olimpia, CSM Târgoviște és 
Aradi FCC és a Kolozsvári Univer-
sitateát kiejtő Konstancai Phoenix 
mellé. Hétvégén a marosvásárhelyi 
tornával elkezdődik az élvonalbeli 
bajnokság, szombaton a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi-SIC a Botoșani 
ellen játszik, a Kolozsvár megint a 
Phoenixszel mérkőzik meg, a Sirius 
KK a Târgoviștét fogadja. Másnap 
az Arad a Brassóval, a Bukaresti 
Agronómia a Szatmárnémetivel, 
míg az Alexandria a Rapiddal talál-
kozik. A Kézdivásárhely szabadna-
pos lesz.

BL: ismét kikapott a Barca
A Bajnokok Ligája csoportkörének 
második fordulójában sem tudott 
nyerni a Barcelona labdarúgócsa-
pata: a sztáregyüttes ezúttal a 
Benfi ca vendégeként maradt alul 
3-0-ra. Ugyanebben az E négyesben 
a Bayern München 5-0-ra nyert a 
Dinamo Kijev ellen, hazai pályán, 
így hibátlan mérleggel állnak az 
összetett élén. A többi, szerda esti 
összecsapás között a Juventus–
Chelsea slágermeccs 1-0-val zárult 
a H négyesben, a Sevilla viszont 
csak 1-1-es döntetlent ért el a Wolfs-
burg vendégeként a G kvartettben. 
A Manchester United a Villarrealt 
múlta felül 2-1-re, míg ugyanebben 
az F csoportban a Young Boys 1-0-
ra kikapott az Atalanta otthonában.

Katari Nagydíj a Forma–1-ben
November 21-én rendezik az első 
Katari Nagydíjat a Forma–1-es 
autós gyorsasági-világbajnokság-
ban. Az új helyszín tíz évre szóló 
szerződést kötött a rendezésről, 
de a megállapodás csak 2023-tól 
lép életbe, így az idei verseny után 
jövőre – a labdarúgó-világbajnok-
ság miatt – kimarad a versenynap-
tárból. A futamot a Doha közelében 
lévő, a MotoGP-ből már ismert, 
2004-ben megnyitott, 5380 méter 
hosszú, 16 kanyarral kiépített 
pályán rendezik.

Tizenegy játékost cserélt le 
Mirel Rădoi, Románia labdarú-
gó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya az októberi világ-
bajnoki selejtezőkre meghívott 
keretében.
» V. NY. R.

A szeptemberihez képest tizen-
egy név változott Mirel Rădoi 
keretében az októberi világ-

bajnoki selejtezőkre. Románia lab-
darúgó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya ezúttal ismét meghívta 
Claudiu Keșerüt és George Pușcașt 
a csatársorba, és Alexandru Ma-
xim, Alexandru Mitriță, Olimpiu 
Moruțan, Andrei Burcă vagy éppen 
Andrei Ivan és Nicușor Bancu is 
készülhet a soron következő ösz-
szecsapásokra. A csütörtökön ki-
hirdetett keretből hiányzók közül 

TIZENEGY JÁTÉKOS VÁLTOZOTT ROMÁNIA FUTBALLVÁLOGATOTTJÁBAN AZ OKTÓBERI VB-SELEJTEZŐKRE

Csapatnyit váltott Mirel Rădoi

Szoros küzdelem. Dávid és Góliát közötti harcnak indult a csíki mérkőzés, de végül a franciák csak két góllal nyertek

» Románia lab-
darúgó-váloga-
tottjának szövet-
ségi kapitánya 
ezúttal ismét 
meghívta Clau-
diu Keșerüt és 
George Pușcașt a 
csatársorba.

kiemelendő Denis Alibec, de Mario 
Camora, a sérüléssel bajlódó Florin 
Tănase vagy éppen a koronavírussal 
megfertőződött Dennis Man sem lép-
hetnek majd pályára Németország és 
Örményország ellen. Előbbivel októ-
ber nyolcadikán, Hamburgban ta-
lálkozik a kék-sárga-piros együttes, 
míg utóbbit három nappal később 
Bukarestben, a Steaua stadionjában 
fogad. A J csoportban Románia hat 
forduló után 10 ponttal a harmadik 
helyen áll. Az élen a németeknek 15, 
az örményeknek 11 pontjuk van. A 
4–6. helyeken sorrendben Észak-Ma-
cedónia (9), Izland (4) és Liechten-
stein (1) áll. 

Rădoira amúgy jellemző, hogy 
több poszton is módosít a válogatott 
keretén, emiatt korábban már több-
ször bírálat is érte, mert a szakem-
berek szerint emiatt nem tudd össze-
forrni az együttes. Hangsúlyozták: a 
válogatott nem kísérletezésre való, a 

lehető legjobb formában lévő játéko-
sokat kell meghívni. A válogatottba 
többnyire külföldi csapatokban ját-
szó futballisták kerültek be, a hazai 
pontvadászatból a Kolozsvári CFR, 
az FCSB és a Craiovai Universitatea 
„delegál” játékosokat. Nekik azon-
ban előtte még a 11. fordulót le kell 
játszaniuk a Liga 1-ben, ahol pén-
teken Mioveni–Argeș FC (11 óra) és 
Chindia–FCSB (21) párosítás szerint 
lépnek pályára, majd szombaton a 
Dinamo – a Ștefan cel Mare útiaknál 
az ötödik vezetőedzői mandátumát 
megkezdő Mircea Rednic irányítása 
mellett – az UTA-t fogadja 16.30-kor, 
a Rapid pedig a Sepsi OSK vendége 
lesz 19.30-tól. Vasárnap a Volun tari–
Farul (16.30) és CFR–Medgyes (18) 
összecsapások után 21 órakor kezdő-
dik a két craiovai csapat rangadója, 
az U 1948–Universitatea mérkőzés, 
majd pedig hétfőn Clinceni–Boto-
șani találkozó zárja a fordulót.
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»  DOBOS LÁSZLÓ

Az FK Csíkszereda U19-es labdarú-
gócsapata elveszítette első nem-

zetközi mérkőzését: 2-0-ra kapott ki 
szerda este hazai pályán a francia An-
gers gárdájától, az UEFA Ifj úsági Liga 
első fordulójának első összecsapásán. 
A korosztályos együtteseknek szer-
vezett „Bajnokok Ligájában” jegyzett 
összecsapást telt ház előtt rendezték, 
de hazai szurkolótábor biztatása elle-
nére a vezetést az atletikus vendégek 
szerezték meg, akik miután gyorsan 
magukhoz ragadták a kezdeménye-
zést, a 17. percben a csapatkapitány 
Kevin Boma fejjel a kapuba csúsztat-
ta a labdát. Az FK az első 45 percben 
kapura lövésig sem jutott, a második 
félidőben azonban többet támadtak, 
és helyzetük is volt. Gólt viszont a fran-
cia együttes javára írtak: a 90. percben 
Gergely öngólja állította be a végered-
ményt. A Székelyföldi Labdarúgó-aka-
démia együttese ekkor már ember-
hátrányban van, mert a 80. percben 
Szondi Botond begyűjtötte a második 
sárgalapján. Demény Norbert, a csíki-

ak vezetőedzője sajnálta amiért nem 
tudtak jobb eredményt elérni, de azt 
nem tagadta, hogy „nagyszerű érzés 
volt” a nemzetközi porondon szere-
pelni. „Örvendetes, hogy a második 
félidőben helyenként taktikailag és 
technikailag is fel tudtunk emelkedni 
ellenfelünk szintjére, sőt még überelni 
is tudtunk időnként. A mi csapatunk-
nál számított, érződött, hogy a felnőtt 
csapattal készülő játékosoknak nincs 
elég mérkőzéspercük, talán kevés volt 
a 3–4 napi közös edzés ahhoz, hogy 
újra összekovácsolódjon a csapat. De 
ahogy teltek a percek, főleg a második 
játékrészben, a fi úk fel tudták venni a 
ritmust, jobban érezték a játékot, a má-
sodik félidőben ez látható is volt. Volt 
egy lélektani pillanata a mérkőzésnek, 
amikor 0–1-nél egyenlíthettünk volna, 
Barabás lövése kevéssel ment mellé. 
Nehéz felérni az ő szintjükre, de a mai 
mérkőzés azt is sugallta, hogy van ke-
resnivalónk. Egy megismert ellenfél 
ellen más lesz játszani. Eddig a fi úk 
csak felvételről látták az ellenfelet. 
Most testközelben is érezhették, hogy 
milyen szinten játszanak a futball 

világélvonalába tartozó csapatok” 
– nyilatkozta a szakember a lefújást 
követően. Abdelaziz Bouhazama, az 
Angers vezetőedzője a mérkőzés után 
elmondta, hogy a sporton és az ered-
ményen túl fontos az egymás iránti 
tisztelet, hisz bár a futballban nem 
vagyunk egyformák, mindenkinek jár 
a tisztelet, ezért hallgatták felállva, 
tisztelettel a mérkőzés végén a székely 
himnuszt. Dicsérően beszélt a házi-
gazdák játékáról is, elismerte, hogy a 
második félidőben meglepetést oko-
zott a számára az FK. „Az FK szakve-
zetése taktikailag az egész mérkőzésre 
nagyon jól felállította csapatát. A má-
sodik félidőben kiegyensúlyozottabb 
lett a játék, tetszett a hazai játékosok 
mentalitása, hozzáállása. Érdekes 
csapat az FK Csíkszereda, tetszik a já-
tékfi lozófi ájuk. Büszke srácok az itte-
niek, azt tapasztaltam, hogy bár nagy 
különbség van a két ország futballja 
között, ők szívvel-lélekkel játszottak, 
és a sportban ez nagyon fontos” – nyi-
latkozta Bouhazama. 

A franciaországi visszavágót három 
hét múlva, október 20-án rendezik.

Ízelítőt kapott a nemzetközi futballból az FK Csíkszereda

» „Nehéz fel-
érni az ő szint-
jükre, de a mai 
mérkőzés azt is 
sugallta, hogy 
van keresniva-
lónk” – nyilat-
kozta a csíkiakat 
edző Demény 
Norbert.




