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» RÖVIDEN

Szurkolói ellenvetés
Neuman báró szobrának
Az UTA stadionjában, a tribünön 
ülve „fi gyeli” a mérkőzéseket 
hétvége óta Neuman Ferenc báró 
bronzszobra. Az aradi polgármes-
ter, Călin Bibarț kezdeményezését 
viszont a csapat szurkolói ellen-
vetéssel fogadták, közleményük 
szerint a város történetének 
legjelentősebb személyiségének 
emlékműve nem arra való, hogy 
a tribünön „szelfi zzenek” vele, 
hanem köztéren kellene szobrot 
emelni neki, ahol bárki bármikor 
megtekintheti. Meglátásuk szerint 
a tribünön elhelyezett szobor nem 
felel meg a báró személyiségének 
sem, a klub alapítóját annál sokkal 
méltóbb hely illetné meg.

Nagyváradi búcsú
az európai porondon
Mindhárom mérkőzését elveszítette 
a Nagyváradi VSK férfi  vízilabda-
csapata a Bajnokok Ligája második 
selejtezőkörében, ezért korai véget 
ért számára a nemzetközi szezon. A 
Körös-partiak előbb a Barcelonától 
kaptak ki 15-6-ra, majd a Primorac 
Kotor 8-6-ra, a házigazda horvát 
Jadran Split pedig 18-8-ra múlta 
felül őket. Utóbbi amúgy hibát-
lan mérleggel a négyes élén zárt. 
Mellette a Barcelona jutott még 
tovább a BL utolsó kvalifi kációs 
szakaszába. A magyarországi ala-
kulatok közül a Szolnok és az OSC 
volt érdekelt a selejtezők második 
körében, ahonnan előbbi csoport-
ját megnyerve, utóbbi a négyese 
második helyéről jutott tovább.

Kék-fehér siker
az erdélyi rangadón
Utolsó harmadbeli hatékony 
játékával a Csíkszeredai Sportklub 
jégkorongcsapata 5-2-re legyőzte 
hétvégén a Brassói Coronát, és 
meg is előzte riválisát az Erste Liga 
tabelláján. Hozó Levente, a hargitai 
kék-fehérek edzője rámutatott, 
hogy a csapatuknál sok minden 
történt az elmúlt időszakban, 
tanítványai viszont százszázaléko-
san, mindent beleadtak a román 
bajnoki címvédő elleni összecsa-
pásba. „Azt szeretném továbbra is 
látni, amit ma mutattunk a jégen. 
Nem csak a harmadik harmadot 
emelném ki, az egész meccsen való 
odaadás, összpontosítás kellett a 
győzelemhez. Végre kezdtük látni 
azt, amiről híresek vagyunk, hogy 
szívvel-lélekkel küzdünk, és ezt 
sikerült győzelemre váltani” – nyi-
latkozta a szakember. A brassóiak 
mestere, Dave MacQueen szerint is 
megérdemelten nyert a Sportklub, 
saját együttese rossz döntéseket 
hozott a találkozó utolsó húsz 
percében.

Meglepetés Szatmárnémetiben
A rivális Szatmárnémeti VSK 
otthonában szenvedett váratlan 
vereséget a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi-SIC a női kosárlabda-baj-
nokság második fordulójában. A 
háromszékiek kudarca főleg ará-
nyát tekintve meglepő, a tavalyi 
ezüstérmes huszonhárom ponttal, 
78:56-ra múlta felül a címvédőt. 
A Sepsi-SIC október 14-én az 
Európa Kupa csoportkörének első 
mérkőzésén az ukrán BC Prometey 
vendégeként lép pályára.

Közel járt Románia labdarú-
gó-válogatottja a meglepetés-
hez Hamburgban, de végül 
pontszerzés nélkül zárta Né-
metország elleni mérkőzését a 
világbajnoki selejtezők hete-
dik fordulójában. Elmaradt 
Magyarország visszavágása is 
Albánia ellen, a fi gyelem pedig 
már a következő találkozókra 
terelődik, amikor is a piros-fe-
hér-zöldek az Eb-ezüstérmes 
angolok vendégei lesznek, 
míg a kék-sárga-piros csapat 
Örményországot fogadja a 
csoportjában.
» V. NY. R. 

K evés esélyt adott a közvéle-
mény és a szakma Románia 
labdarúgó-válogatottjának 

arra, hogy ponttal távozzon Ham-
burgból a Németország elleni világ-
bajnoki selejtezőmérkőzése után, 
de Ianis Hagi első félidőben szer-
zett gólja rácáfolni látszott a pa-
pírformára. A szünet után viszont 
egyenlített a házigazda, a hajrában 
pedig pontrúgásból mindhárom 
pontot megszerezte 2-1-es győze-
lemmel. Emiatt is volt csalódottság 
a kék-sárga-piros öltözőjében a le-
fújást követően mind a játékosok, 
mint Mirel Rădoi szövetségi kapi-
tány sajnálta, amiért jó játékuk el-
lenére üres kézzel távoztak. „Nem 
haragudnék, ha a németek egy ak-
ciógóllal vagy kombinatív támadás 
játék révén nyertek volna, de saj-
nos egy olyan rögzített helyzetből 
fordítottak, amit nehezen tudok 
megemészteni. Ilyen helyzetekben 
a játékosnak csakis a saját emberé-
re kell fi gyelnie, és most ezzel nem 
arról a játékosról beszélek, akinek 
nem sikerült blokkolnia az ellen-
félét, hanem általánosságban. 
Szerettem volna, ha döntetlen-
nel zárunk, mert szerintem a fi úk 
megérdemelték volna az alapján, 
ahogyan játszottak” – nyilatkozta 
a szakember. Hangsúlyozta, hogy 
elszántság és csapategység terén 
senki bírálhatja őket, ezért is kár, 
hogy egy kontrollálható helyzetből 
kaptak ki. Hátravan még három 
mérkőzés a selejtezőkből, azok-
ból egyet már hétfőn lejátszanak, 
amikor is Örményország lesz az 
ellenfél. „Erőnlétileg nem lesz gon-

» „Hullám-
völgybe jutot-
tunk, de bízom 
benne, hogy 
a csapatszel-
lemünknek 
köszönhetően, 
valamint a csa-
pat múltjának 
köszönhető-
en sikerülhet 
visszajönnünk 
innen” – mondta 
Rossi.

dunk, a fejekben kell rendbe rakni 
a dolgokat. Három döntő vár ránk, 
mert függetlenül, hogy hogyan ál-
lunk most, ha nyerni tudunk, akkor 
a csoport második helyén végzünk. 
Persze logikusan, ha ezalatt a né-
metek is megnyerik a meccseiket” 
– tette hozzá Rădoi. A hétfőn 21.45-
kor rendezendő Románia–Örmény-
ország összecsapással egy időben 
Németország Észak-Macedónia 
vendége lesz, míg Izland Liechtens-
teint fogadja. Utóbbi péntek este 
4-0-ra kikapott a macedónoktól, 
az Izland–Örményország mérkőzés 
pedig 1-1-gyel zárult, ezért ebben a 
J csoportban most Németország (18 
pont), Macedónia (12), Örményor-
szág (12), Románia (10), Izland (5) és 
Liechtenstein (1) a sorrend.

Tíz ponttal a negyedik helyen ma-
radt Magyarország labdarúgó-vá-
logatottja is az I csoportban, mert 
szombaton 1-0-ra kikapott Budapes-
ten attól az albán csapattól, amelyik 
múlt hónapban is három pontot 
szerzett ellenük. Ezúttal egy hajrá-
gól szerezte a „vesztüket”, Armando 
Broja a 79. percben volt eredményes. 
Ő az a játékos, akik csereként beállva 
egy hónapja is eldöntötte a találko-
zót, pedig mint azt Marco Rossi, a 
piros-fehér-zöldek szövetségi kapitá-
nya mondta: a játék alapján pontot is 
szerezhettek volna. „Labdatartásban 
jobbak voltunk ellenfelünknél, érde-
mes megnézni a statisztikai muta-
tókat, amelyekben nem maradtunk 
alul, ám az albánok hatékonyabbak 
voltak a kontrajátékukkal. A pálya 

utolsó negyedéig megfelelően épí-
tettük a támadásainkat, ott viszont 
nem találtuk meg a megfelelő he-
lyeket a védelem feltöréséhez, a 
lövéseknél, valamint az egy az egy 
elleni szituációknál hiányzott a mi-
nőség a játékunkból. A játékosok 
betartották a taktikai utasításokat, 
megpróbálták azt tenni, amit kértem 
tőlük, de az ellenfél kapuja előtt nem 
hoztunk jó döntéseket” – értékelt az 
olasz szakember. Meglátása szerint 
annak, hogy ismét hajrában kaptak 
gólt lehet fi zikális és pszichológiai 
oka is, ugyanakkor nem érzi úgy, 
hogy ezúttal rosszul játszottak volna. 
Újságírói kérdése Rossi elismerte, 
valami hiányzik a játékukból ahhoz 
képest, ahogyan a nyári Európa-baj-
nokságon felléptek, és már biztos 
benne, hogy lemaradnak a vb pótse-
lejtezőjéről. Ezzel együtt már a ked-
di, Anglia elleni találkozóra próbálja 
rendezni a sorokat, mert fontosnak 
tartja, hogy a Wembley Stadionban 
is méltósággal és büszkeséggel játsz-
szanak, hogy emelt fővel jöhesse-
nek le a pályáról. „Hullámvölgybe 
jutottunk, de bízom benne, hogy 
a csapatszellemünknek köszönhe-
tően, valamint a csapat múltjának 
köszönhetően sikerülhet visszajön-
nünk innen” – mondta Rossi. Ang-
lia szombaton 5-0-ra nyert Andorra 
vendégeként, Lengyelország pedig 
San Marinót múlta felül otthon 5-0-
ra, ezért a hatosban most Anglia (19 
pont), Albánia (15), Lengyelország 
(14), Magyarország (10), Andorra (3) 
és San Marino (0) a sorrend.

» KRÓNIKA

C ristiano Bergodi lett a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK élvonalbeli 

labdarúgócsapatának vezetőedzője. 
A Leo Grozavut váltó olasz szakember 
a szezon végéig szóló szerződést írt 
alá a háromszékiekkel, további egy 
év hosszabbítási opcióval. Az 56 éves 
edző ma kezdi a munkát a Kovászna 
megyei piros-fehéreknél, de járatos 

a romániai futballéletben, hiszen 
korábban volt a Craiovai Universita-
tea, a Rapid, a Voluntari, a Marosvá-
sárhelyi ASA, az FCSB, a Kolozsvári 
CFR, a Iași és a Național FC mestere 
is. A Sepsi OSK-nál az lesz a feladata, 
hogy a csapatot a felsőházi rájátszás-
ba juttassa. Tizenegy forduló után 10 
ponttal a 12. helyen állnak az össze-
tettben. Soron következő mérkőzé-
sük új stadionjukban lesz, október 

16-án a Voluntari ellen. Az elmúlt 
találkozón Ilyés Róbert másodedző 
vezényelte pályára az együttest, de 
neki, mint ismeretes, nincs meg az 
úgynevezett pro licence ahhoz, hogy 
Liga 1-es alakulat főedzője legyen. A 
klubvezetés a Franciaországban élő, 
erdélyi származású Bölöni Lászlóval 
is tárgyalt a tisztségről, de ő családi 
okokra hivatkozva elutasította az 
ajánlatot.

Olasz szakemberrel folytatja a Sepsi OSK

» Cristiano 
Bergodi a szezon 
végéig szóló 
szerződést írt alá 
a háromszékiek-
kel, további egy 
év hosszabbítási 
opcióval.

ROMÁNIA ÉS MAGYARORSZÁG FUTBALLVÁLOGATOTTJA IS KIKAPOTT A HÉTVÉGI VB-SELEJTEZŐKBEN

Hajrágólok miatt buktak a pontok

Elmaradt a visszavágás. Magyarország válogatottja nem tudott átlépni az albánokon




