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» RÖVIDEN

Liga 2: botlott a Hermannstadt
Botlott a Hermannstadt labda-
rúgócsapata a másodosztályos 
bajnokság hétvégi kilencedik for-
dulójában: a szebeni alakulat 2-2-re 
mérkőzött hazai pályán a Temes-
vári Ripensiával, ezért 21 ponttal a 
harmadik helyre csúszott az össze-
tettben. Az élen a Petrolul Ploiești 
24 ponttal áll, miután tegnap 3-0-ra 
felülmúlta a Sellenberk gárdáját. 
Hétvégén nyert az FK Csíkszereda is 
2-1-re a Konstancai Unirea vendége-
ként, de a Kolozsvári Universitatea, 
a Steaua, a Temesvári SSU Poli, az 
Astra és a Chiajna is begyűjtötték a 
három pontot. Botlott ugyanakkor 
a Iași – 1-0-ra kikapott hazai pályán 
a Bukaresti Metaloglobustól – és a 
Buzău–Viitorul Pandurii Târgu Jiu 
találkozó is csak 1-1-es döntetlennel 
zárult.

Győzelemmel kezdtek 
a nagyváradi pólósok
Győzelemmel kezdte a hazai 
élvonalbeli bajnokságot a Nagy-
váradi VSK férfi  vízilabdacsapata. 
A Körös-parti együttes előbb 
16-7-re és 17-3-ra legyőzte a felnőtt 
pontvadászatba 36 év szünet után 
visszatért Bukaresti Triumfot, 
majd a Rapidot múlta felül 10-4-re 
és 13-10-re. Győzött a Steaua és 
a Dinamo is az első fordulóban, 
előbbi a Sportult „iskolázta le” 21-1 
és 19-7-re, utóbbi pedig a Kolozsvári 
Polit múlta felül 23-6-tal és 21-8-cal. 
A VSK legközelebb október 8–10-én 
a horvátországi Splitben mártózik 
meg a medencében, ahol a házi-
gazda Jadran mellett a Barcelona 
és a Primac Kotor lesz az ellenfele a 
Bajnokok Ligája-selejtezőben.

Rangadót bukott a Sportklub
A Csíkszeredai Sportklub 4-0-ra 
kikapott tegnap a Ferencváros 
vendégeként a jégkorong-Erste Liga 
alapszakaszában. A hargitaiaknak 
ez volt a szezonbeli első vereségük, 
amelyet a rendes játékidő során 
szenvedtek el. Az összetettben két 
ponttal elmaradva a Fradi mögé 
kerültek.

Elmaradtak a győzelmek
a nemzetközi porondon
A Konferencia Ligában érdekelt 
Kolozsvári CFR és az Európa Ligá-
ban szerepelő Ferencvárosnak sem 
sikerült győznie a csoportkör máso-
dik fordulójában. A román bajnok 
fellegváriak hátrányból mentették 
1-1-re a dán Randers elleni hazai 
meccsüket, míg a magyar bajnok 
3-1-re kikapott hazai környezetben 
a spanyol Real Betistől. Emiatt a 
Fradi a Celtic Glasgow-hoz hason-
lóan nulla ponttal áll a G csoport-
ban, ahol a Bayer Leverkusennek 
és a Betisnek egyaránt hat pontja 
van. A CFR 1 ponttal sereghajtó a 
D négyesben. Előtte az Alkmaar 
4, a Jablonec 3, a Randers pedig 2 
pontnál tartanak. A Konferencia 
Liga nyolc négycsapatos csoport-
jából az elsők a nyolcaddöntőbe 
jutnak, míg a második helyezettek 
az EL-ből érkező nyolc csoporthar-
madikkal találkoznak majd a 16 
közé jutásért. Az Európa Ligában 
szintén a csoportgyőztesek jutnak 
automatikusan a nyolcaddöntőbe, 
a második helyezettek a Bajnokok 
Ligájából érkezők egyikével játsza-
nak a 16 közé kerülésért.

» KRÓNIKA

A Liga 1-es bajnokság idei szezon-
jában szerzett döntetlenek terén 

továbbra is élen áll a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK élvonalbeli labdarú-
gócsapata: tizenegy fordulóból egy 
győzelem és három vereség mellett 
immár hét összecsapást zárt pont-
osztozkodással a háromszéki gárda. 
Utóbbi pontjukat szombaton, a Ra-
piddal szemben jegyzett hazai 2-2-es 
végeredménnyel gyűjtötték. Ekkor 
már a Leo Grozavu edző leváltása 
után, a szakvezetéssel ideiglenesen 
megbízott Ilyés Róbert irányította a 
háromszékieket. Az eddigi másod-
edző bosszús volt, amiért megint 
pechesek voltak. „Olyan gólokat ka-
punk, amilyeneket szerintem még a 
gyermekek sem. De annak örülök, 
hogy összeszedtük magunkat, és re-
agálni tudtunk. Nem hiszem, hogy 
baj lenne a csapattal, de a Rapid jól 
taktikázott, egyből gólra váltotta 
a helyzeteit. Nekünk 7–8 helyzetre 
van szükségünk ahhoz, hogy beta-

láljunk” – nyilatkozta a szakember a 
lefújást követően.

Döntetlenek terén a mezőny-
ben az UTA közelíti csak meg a 
Kovászna megyeieket, az aradiak 
ugyancsak szombaton a Dinamóval 
mérkőztek meg 2-2-re, ezért négy 
győzelem és öt döntetlen után 17 
pontnál tartanak a tabellán. Ka-
paszkodik ugyanakkor felfele az 
FCSB, amely a Chindia elleni 1-0-s 
sikerével 21 pontnál tart. A Miove-
ni–Argeș FC összecsapás gól nélkü-
li döntetlennel zárult. A 11. forduló 
vasárnapi, lapzártánk után rende-
zett találkozói után ma Clinceni–
Botoșani mérkőzés lesz 20.30-tól, 
majd a válogatottak világbajnoki 
selejtezői miatt rövid szünetet tar-
tanak a Liga 1-ben.

Ezalatt az U21-es válogatott szá-
mára is szerveznek összetartást, 
de Radu Drăguşin visszautasította 
Florin Bratu meghívását a spanyol-
országi edzőtáborba, mert helyette 
klubcsapatával maradna. A 19 éves 
labdarúgót a Juventus három hete 

adta kölcsön a Sampdoriának, és ki-
használná a bajnoki szünetet arra, 
hogy jobban megismerje új együt-
tesét. Helyére Marian Șerban kapott 
meghívást a korosztályos váloga-
tottba, amelyik kedd reggel utazik 
el Marbellába, ahol Svédország és 
Mexikó U21-es alakulataival játszik 
majd barátságos mérkőzéseket.

A világbajnoki selejtezőkre ké-
szülő felnőtt válogatott mogoșoaiai 
összetartására már tegnap elkezd-
tek érkezni a játékosok. Pénteken 
Németországban vendégeskednek, 
a Román Labdarúgó-szövetség 
(FRF) elnöke, Răzvan Burleanu pe-
dig kiemelte: bár a koronavírus-jár-
vány miatt nem kell karanténba 
vonulniuk, „buborékban” lesznek 
majd, hogy a lehetőségekhez mér-
ten a minimálisra csökkentsék az 
esetleges megfertőződés kocká-
zatát. A válogatott játékosok több 
mint 75 százaléka amúgy beoltatta 
magát koronavírus ellen, a szakmai 
és a kisegítő stáb pedig hiánytala-
nul megkapta a vakcinát.

Döntetlenre „kárhoztatták” a Sepsi OSK-t

» „Olyan 
gólokat kapunk, 
amilyeneket 
szerintem még a 
gyermekek sem” 
– bosszankodott 
Ilyés Róbert a 
Rapid elleni dön-
tetlen után.

Elmaradt Románia női aszta-
litenisz-válogatottjának újabb 
címvédése a csapat-Euró-
pa-bajnokságon. Szőcs Berna-
dettéket a németek fosztották 
meg trónjuktól a Kolozsváron 
rendezett seregszemlén.

» V. NY. R.

S orozatban nyert két csa-
pat-Európa-bajnoki aranyé-
rem után ezúttal csak ezüst-

tel vigasztalódhat Románia női 
asztalitenisz-válogatottja, miután 
a kontinensviadal tegnapi döntőjét 
3-1-re elbukták a németekkel szem-
ben. A tornát ráadásul Kolozsváron 
rendezték, ahol nézők is jelen lehet-
tek a lelátókon, hogy a Szőcs Berna-
dette, Daniela Dodean és Elisabeta 
Samara összeállítású együttest biz-
tassák.

A fi náléig nem is volt gondja a 
címvédésre pályázó hazai alakulat-
nak, Németország sportolói viszont 
nagyon elszántan léptek az asztal 
mellé. Szőcs 3-2-re elbukta első 
meccsét Nina Mittelhammal szem-
ben, és Elizabeta Samara is kikapott 
3-0-ra Sabine Wintertől. Dodean 
ugyan 3-2-re nyert Chantal Mantz 
ellen, és reményt adott a fordításra, 
de Samara többször vezetve végül 
3-2-re kikapott Mittelhamtól.

A kék-sárga-piros színeket képvi-
selő csapatot láthatóan megvisel-
te ez a kudarc, a sikertelen tokiói 
nyári olimpia után szerettek volna 
ugyanis kompenzálni egy újabb 
kontinentális arannyal. Már csak 
azért is, mert hazai közönség előtt 
szerepeltek, és a papírforma szerint 
is esélyesek voltak a serleg elhódí-
tására. Nem véletlen, hogy mialatt a 
németek örömtáncot jártak a meccs 
végén, Daniela Dodean könnyei-

EZÜSTÉRMES LETT ROMÁNIA NŐI ASZTALITENISZ-VÁLOGATOTTJA A CSAPAT-EURÓPA-BAJNOKSÁGON

Elmaradt a címvédés Kolozsváron

Eladogatták. Mittelham (balra) Szőcs (jobbra) legyőzésével előnybe hozta az Eb-címet elhódító németeket

» „Harcoltak, 
de szemellen-
zővel. Amikor 
előnyünk volt, 
elherdáltuk. 
Sajnálom, hogy 
csalódást okoz-
tunk a nézőknek” 
– nyilatkozta 
Viorel Filimon 
szövetségi kapi-
tány.

vel küszködve lépett a mikrofon elé. 
„Nagyon fájdalmas. Sajnos nem sike-
rült megvédeni a címet” – mondta. 
Meglátása szerint az, hogy Szőcs el-
veszítette az első meccset, elbátorta-
lanította az egész csapatot, még Vio-
rel Filimon edzőt is, ami hatással volt 
a játékukra. Noha ő nyerni tudott, 
csalódott, amiért pályafutását nem 
tudta egy újabb aranyéremmel meg-
koronázni. A 33 éves aradi sportoló 
ugyanis huszonegy év után lemond 
a válogatottságról. Bevallása szerint 
nem teljesen önszántából döntött 
így, hanem azért, mert van egy kis-
lánya, ez pedig nem teszi lehetővé 
számára, hogy az edző által elvárt 
edzésprogramot folytatni tudja. „A 
gyermekem az első” – hangsúlyoz-
ta, hozzátéve, hogy a versenysport 
fegyelmet és jelenlétet követel, nincs 
hely kivételezésnek. A következő ge-

nerációnak azt üzente: „éljék az éle-
tüket, és soha ne adják fel.”

Szőcs Bernadette szerint hiányoz-
ni fog Dodean, hiszen egy nagyon 
összeszokott és sikeres együttes 
voltak, az elmúlt évek során család-
dá kovácsolódtak össze. „Nagy kár, 
hogy nem nyertünk” – mondta a 
döntő után.

Szövetségi kapitányuk, Viorel Fili-
mon haragudott tanítványaira, mert 
azok nem hallgattak az utasításaira. 
„Az olimpia után is mondtam. Megbe-
széltünk valamit, kértem őket, hogy 
tartsák be. De nem hallgattak rám. 
Harcoltak, de szemellenzővel. Amikor 
előnyünk volt, elherdáltuk. Sajnálom, 
hogy csalódást okoztunk a nézőknek” 
– nyilatkozta a szakember.

A férfi  mezőnyben lapzártánk után 
Németország címvédőként vívta a 
döntőt az oroszok ellen.
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