
 Sport 2021. október 12.
kedd 11

» RÖVIDEN

Az UTA csatárral,
a CFR kapussal erősített
Cseh csatárral erősített keretén az 
UTA élvonalbeli labdarúgócsapata. 
A 31 éves Tomas Wagner többek kö-
zött a Mlada Boleslav és a Viktoria 
Plzen játékosa volt, de az elmúlt 
idényt a ciprusi másodosztályban, 
a Nea Salamisnál töltötte. Ott 17 
gólt szerzett. Ezalatt a Liga 1-ben 
címvédő Kolozsvári CFR a védel-
mén erősített, és leszerződtette a 
horvát kapust, Karlo Leticát. A 24 
éves hálóőr a Hajduk Split gárdá-
jánál kezdte pályafutását, 2018-
ban pedig a Brugge alakulatához 
igazolt. Pályafutása során szerepelt 
az olasz élvonalban is, a Spal és a 
Sampdoria együtteseinél.

Hiányzókkal készülnek
a magyarok Anglia ellen
A Magyar Labdarúgó-szövetség 
beszámolója alapján Dibusz Dénes 
boka-, Kleinheisler László pedig 
combizomsérülés miatt kénytelen 
kihagyni a válogatott mai, Anglia 
elleni világbajnoki selejtező mér-
kőzését. Az M4sport.hu kiemelte: 
a piros-fehér-zöld együttesből 
az – 1-0-ra elveszített szombati – 
Albánia elleni mérkőzés előtt már 
kiesett Fiola Attila és Tamás Márk 
is, tegnap pedig Willi Orbán tért 
vissza klubjához, az RB Leipzighez. 
Ráadásul Botka Endre sem léphet 
pályára eltiltás miatt. Marco Rossi 
szövetségi kapitány csapatához a 
Parma U21-es válogatott védője, 
Balogh Botond csatlakozott.

Kettészakadt
az Erste Liga mezőnye
Közel egy hónap után kettésza-
kadt a jégkorong-Erste Liga 
mezőnye: az első hat és a 7–11. 
helyezett között már hét pont a 
különbség. Az erdélyi alakulatok 
az élmezőnyben tanyáznak, bár 
az kisebb meglepetést jelentett, 
hogy a Brassói Corona vasárnap 
este 5-4-re kikapott hazai pályán a 
Gyergyói HK-tól. A barcaságiakat 
edző Dave MacQueen elismerte, 
hogy nem erre az eredményre 
vágytak. „Azt hiszem, a különb-
séget az emberelőny-kihasználá-
sunk jelentette, rengeteg lehető-
ségünk volt, de a kapu előtt nem 
koncentráltunk eléggé” – nyilat-
kozta. Az összetettben a Ferenc-
város áll az élen, nyolc mérkőzés 
során 22 pontot gyűjtött. Mögötte 
MAC (8 mérkőzés/20 pont), Újpest 
(9/20), GYHK (9/19), Csíkszeredai 
Sportklub (9/17) és Brassói Corona 
(9/16) a legjobb hat sorrendje. A 
Gyergyó csütörtökön a tabellán 
7 ponttal kilencedik Debrecent 
fogadja, a Brassóhoz a 8 ponttal 
nyolcadik helyen tanyázó Miskolc 
látogat, míg a Sportklub a Fradi-
val játszik rangadót hazai pályán.

Franciaország nyerte
a Nemzetek Ligáját
Franciaország labdarúgó-váloga-
tottja 2-1-re legyőzte Spanyolorszá-
got a Nemzetek Ligája olaszországi 
négyes döntőjének vasárnap esti 
fi náléjában. A torna legjobb játé-
kosának járó díjat ugyanakkor a 
Barcelona spanyol középpályása, 
Sergio Busquets érdemelte ki. A 
bronzmeccset a házigazda Euró-
pa-bajnok olaszok nyerték meg 
2-1-re a belgák ellen.

Bemutatta új vezetőedzőjét a 
Sepsi OSK élvonalbeli labda-
rúgócsapata. Cristiano Bergo-
di szerint sok lehetőség rejlik 
a háromszékiek keretében, 
ezért bízik a sikeres együtt-
működésben.
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A Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK-nál olyan edzőt ke-
restek, aki már dolgozott 

hazai kluboknál és ismeri a ro-
mániai labdarúgást – indokolta 
Cristiano Bergodi kinevezését Di-
ószegi László, a klub tulajdonosa, 
amikor tegnap sajtótájékoztatón 
bemutatták az élvonalbeli csa-
pat élére hétvégén leszerződtetett 
olasz szakembert. „Pontokra van 
szükségünk a bajnokságban, hogy 
visszakapaszkodjunk a legjobb hat 
közé, ahol a helyünk van. Volt egy 
hetünk, hogy gondolkodjunk, és 
arra a következtetésre jutottunk, 
hogy Bergodi úr a megfelelő vá-
lasztás, teljes bizalommal vagyunk 
iránta, hogy vele teljesíteni tudjuk 
a célkitűzésünket” – fogalmazott a 
klubvezető.

Bergodi, mint ismeretes, leg-
utóbb a Craiovai Universitatea 
mestere volt, de előtte többek kö-

A SEPSI OSK ÚJ EDZŐJE, CRISTIANO BERGODI BÍZIK A GROZAVUTÓL „ÖRÖKÖLT” KERETBEN

Kiaknáznák a lehetőségeket

Nyertek. Megdolgozott a pontokért Magyarország válogatottja a szlovákok ellen

» „Nem kell 
gyökeresen 
megváltoztatni 
mindent, nincs is 
idő erre, hiszen 
szombaton már 
bajnoki meccset 
játszunk, de nyil-
ván én is hozom 
magammal az 
elképzelései-
met, az ötletei-
met, amelyeket 
igyekszem majd 
fokozatosan be-
építeni a csapat 
játékába” – nyi-
latkozta Bergodi.

zött az FCSB-nél, a Kolozsvári CFR-
nél, a Marosvásárhelyi ASA-nál, a 
Voluntarinál vagy éppen a Rapid-
nál is megfordult. Kiemelte: nem 
volt nehéz döntés elfogadnia a há-
romszékiek ajánlatát, sikerült na-
gyon hamar megegyezni a klub ve-
zetőségével, örömmel fogadta el a 
felkérést. Elmondta továbbá, hogy 
a klub és saját célkitűzése egyaránt 
az, hogy a csapatnak be kell jutnia a 
felsőházba, és szeretne mindjárt az 
első mérkőzésen, a Voluntari ellen 
győzelemmel bemutatkozni. „Kö-
szönöm a vezetőség bizalmát, és 
elmondhatom, szívesen jöttem visz-
sza a román bajnokságba, ahol az 
elmúlt négy-öt évben, amíg itt dol-
goztam, magam is láthattam, hogy 
ennél a klubnál komoly munka 
folyik, hiszen évente egy-egy lépés-
sel sikerült szintet lépniük. Az idén 
történt egy kis botlás, de még min-
dig van időnk feljebb kapaszkodni, 
és bár még ettől távol állunk, biz-
tos vagyok abban, hogy egy ilyen, 
minden szempontból stabilan álló 
klubnál nem lehetetlen odaérni a 
felsőházba” – hangsúlyozta. Beval-
lása szerint Olaszországból is fi gye-
lemmel követte az együttest, és úgy 
véli, elődje, Leo Grozavu az elmúlt 
két évben kiváló munkát végzett a 
Kovászna megyei piros-fehéreknél. 
„A játékosok nagy részét ismerem, 

ebben a keretben még nagy lehető-
ségek rejlenek, ezért bízom abban, 
hogy közösen jó munkát fogunk 
végezni. Nem kell gyökeresen meg-
változtatni mindent, nincs is idő 
erre, hiszen szombaton már bajno-
ki meccset játszunk, de nyilván én 
is hozom magammal az elképze-
léseimet, az ötleteimet, amelyeket 
igyekszem majd fokozatosan beépí-
teni a csapat játékába” – nyilatkoz-
ta Bergodi.

Hadnagy Attila, a Sepsi OSK 
igazgatója fontosnak tartotta meg-
köszönni Leo Grozavu munkáját, 
akinek távozásával a klub életében 
lezárult egy olyan korszak, mely-
nek ideje alatt történelmet írtak 
azzal, hogy nemzetközi szinten is 
bemutatkozhattak. Megérett azon-
ban az idő a változásra, és meglá-
tása szerint Cristiano Bergodi sze-
mélyében egy felkészült, tapasztalt 
szakembert bíztak meg a csapat 
irányításával, aki már bizonyított, 
és aki képes kiaknázni a jelenlegi 
játékoskeretben rejlő lehetősége-
ket. Bergodival érkezik Luigi Ciar-
lantini másodedző és Ionel Colonel 
erőnléti edző, de Ilyés Róbert és 
Kulcsár László a szakmai stábban 
maradtak.

A Sepsi OSK, mint ismeretes, ti-
zenegy forduló után tíz ponttal a 12. 
helyen áll a Liga 1 összetettjében.
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Magyarország női kézilabda-vá-
logatottja a várakozásoknak 

megfelelően legyőzte idegenben Szlo-
vákia együttesét, Románia viszont 
csak döntetlent ért el Ausztria ellen 
az Európa-bajnoki csoportselejtezők 
második fordulójában. Azt is csak 
egy drámai végjátéknak köszönhető-
en, mert bár Adrian Vasile szövetségi 
kapitány kék-sárga-piros együttese az 
első félidőben még „kézben tartotta” 
a meccset, a szünet után a házigaz-
dák akarata érvényesült. A hajrában 
helyenként háromgólos hátrányt is 
felhalmozott a Cristina Neagu nélkül 
felálló romániai együttes, az utolsó 
percekre pedig emberhátrányba ke-
rült. Az utolsó másodpercek kulcs-
fontosságúak voltak, mert miután 
az osztrákok gólra váltották utolsó 
támadásukat, közvetlenül a lefújást 
megelőző pillanatban a kék-sárga-pi-
rosaknak sikerült pontot menteniük, 
és beállítani a 33-33-as végeredményt.

Magyarország együttesének ezalatt 
az első félidőben akadt nehézsége 
Szlovákiában, házigazdáik egygólos 
előnyben mentek a szünetre, de a for-
dulás után 30-28-ra a piros-fehér-zöl-
dek nyertek. Vlagyimir Golovin szö-
vetségi kapitány szerint az önbizalom 
hiányzott a játékukból az első félidő-
ben, tanítványai egymásra „tologat-
ták a labdát”, senki sem akarta elvál-
lalni a helyzeteket. „Az első félidőhöz 
képesti javulást az eredményezte 
elsősorban a második játékrészben, 
hogy kicsit hatékonyabb lett a vé-
dekezésünk, az első 15–18 percben 

nagyon keményen dolgoztunk, a ve-
zetésnél már meg is nyugodtunk. Az 
utolsó 12 percet kicsit elkapkodtuk, 
a megnyugvásból következő hibákat 
nem észleltük eleinte valódinak, és 
amikor szorosabbá kezdett válni is-
mét a találkozó, elkezdtünk kapkod-
ni” – értékelt a piros-fehér-zöldek 
mestere a szövetség hivatalos honlap-
ján. Kiemelte, hogy az első forduló-
ban, a portugálok elleni meccs végén 
is voltak olyan esetek, amelyek azt 
mutatják, hogy meg kell tanulniuk 
becsülni a labdát, és tudni, mikor van 
vége az összecsapásnak. „Hasznos és 
nagyon tanulságos volt mindkét mér-

kőzés, most látjuk, hogy ebben a nem 
túl sok rendelkezésre álló időben mi 
mindenen kell javítanunk. A játékunk 
stabilizálása továbbra is kulcsfela-
dat” – állapította meg Golovin.

Magyarország két forduló után hi-
bátlan mérleggel vezeti az 5. csopor-
tot, de négy pontjuk van a spanyolok-
nak is, miután vasárnap este 23-22-re 
felülmúlták idegenben a portugálo-
kat. A selejtezők jövő év áprilisában 
folytatódnak. Románia addig három 
ponttal csak a második a 2. csoport-
ban, ahol Dánia hibátlan mérleggel 
áll az élen a Feröer-szigetek elleni 39-
19 arányú sikerük után.

Női kézilabda: szorosra sikeredett pontszerzések

» „A játékunk 
stabilizálása 
továbbra is 
kulcsfeladat” 
– állapította 
meg Vlagyimir 
Golovin, Magyar-
ország női kézi-
labda-válogatott-
jának szövetségi 
kapitánya.




