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Szétlövéssel veszített hazai jégen 
a Csíkszeredai Sportklub
A keretgondokkal küzdő Csíkszeredai 
Sportklub 2–2-es rendes játékidő és gól 
nélküli hosszabbítás után büntetőlövé-
sekkel kapott ki 3-2-re a Galaci CSM-től 
a román jégkorongbajnokság szombati 
mérkőzésén. Tegnap este ismét összecsap-
tak a felek a Vákár Lajos Műjégpályán, 
a mérkőzés lapzártánk után ért véget. A 
galaciak elleni rangadók előtt a Sapientia 
U23-mal játszott bajnokit a Sportklub, csü-
törtökön este a hivatalos statisztika szerint 
a kék-fehérek 71 lövéssel próbálkoztak, 
de csak 1-0-ra tudtak nyerni. A péntek-
re ütemezett Sapientia elleni bajnokit 
a Sportklub kérésére elhalasztották. A 
Háromszéki Ágyúsok alaposan kitömte a 
Sportul Studențesc hálóját, a háromszéki-
ek tartalékosan is nagy fölénnyel, 19-1-re 
múlták felül ellenfelüket a kézdivásárhelyi 
Deme László Műjégpályán. A címvédő 
Brassói Corona ezalatt 5-3-ra legyőzte 
otthon a Steauát, de második találkozóján 
váratlanul alulmaradt 2-1-re a fővárosi 
„bakákkal” szemben.

Gulácsi megsérült, 
Szappanos kapott meghívót
Gulácsi Péter sérülés miatt nem csatla-
kozik Magyarország labdarúgó-váloga-
tottjának keretéhez, melyben így ezúttal 
egyedül Szoboszlai Dominik képviseli 
majd az RB Leipziget. Gulácsi helyére 
Szappanos Pétert, a Budapest Honvéd 
kapusát hívta meg Marco Rossi szövetsé-
gi kapitány – közölte a Magyar Labdarú-
gó-szövetség. Az MTI beszámolója alap-
ján Gulácsi szombaton még végig pályán 
volt a Leipzig–Dortmund Bundesliga-ta-
lálkozón. A piros-fehér-zöld együttes 
pénteken San Marinót fogadja a Puskás 
Arénában (Szappanos Péter épp a meccs 
másnapján ünnepeli 31. születésnapját), 
három nappal később pedig Lengyelor-
szág vendégeként Varsóban zárja a világ-
bajnoki selejtezősorozatot. A kerettagok 
többsége tegnap este találkozott Telki-
ben, de most is lesznek olyanok, akik a 
klubkötelezettségeik miatt csak ma vagy 
holnap csatlakoznak a kerethez.

Vereségek Európában
A Ferencváros és a Kolozsvári CFR sem 
tudta megnyerni negyedik fordulós 
mérkőzését az európai klubtornák cso-
portkörében. Előbbi az Európa Ligában 
3-2-re kapott ki hazai pályán a Celtic Glas-
gow-tól, utóbbi a Konferencia Ligában, 
az AZ Alkmaar vendégeként, Hollandiá-
ban maradt alul 2-0-ra. A D csoportban 1 
ponttal sereghajtó CFR november 25-én 
a 4 ponttal harmadik Randers vendége 
lesz. Ugyanaznap a Fradi ahhoz a Real 
Betishez látogat, amelyik csütörtökön 
4-0-ra kikapott a Bayer Leverkusen ottho-
nában. A magyar bajnoknak már nem 
maradt esélye továbbjutni a csoportkör-
ből, a fellegváriak viszont még remény-
kedhetnek a tavaszi folytatásban.

Belehúzott. Világcsúcsot úszott Szabó Szebasztián a kazanyi rövidpályás-Eb-n

MAGYARORSZÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK IS EURÓPA-BAJNOKI CÍMET ÚSZTAK KAZANYBAN

„Bearanyozott” karcsapások
Szabó Szebasztián három Euró-
pa-bajnoki címet is ünnepelt az 
úszók kazanyi rövidpályás-Euró-
pa-bajnokságán. A magyarországi 
sportolóktól már megszoktuk a 
hasonló sikereket, de ezúttal Ro-
mánia is ünnepelt: David Popovici 
aranyérmet szerzett, Robert Glință 
nyakába pedig – korábbi bronza 
után – ezüstérmet akasztottak.
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A ranyérmes lett David Popovici 200 
méter gyorson az úszók kazanyi rö-
vidpályás-Európa-bajnokságán. A 

Dinamo fi atal tehetsége országos csúccsal 
nyerte meg a szám döntőjét Luc Kroon és 
Stan Pijnenburg előtt. A 17 éves sportoló 
számára, mint ismeretes, balul indult a 
seregszemle, mert 400 méteren „elszámol-
ta” a medencehosszokat és nem sikerült 
továbbjutnia az előfutamból. Emlékezetes, 
hogy az élen araszolt, amikor a két meden-
cehosszal a táv vége előtt váratlanul leállt, 
és mire feleszmélt a tévedésre, már túl 
sok időt veszített. „Sokat tanult ebből. És 
nagyon örülök, hogy első felnőtt rövidpá-
lyás-Eb-je jól sikerült” – mondta Camelia 
Popetc, a hazai úszószövetség elnöke. A 
400 méteren elkövetett „bakit” követő kár-
pótlás a szervezet közleménye szerint iga-
zán „mesés”. Popovicinak ez volt az első 
dobogós helyezése a mostani seregszem-
lén, Románia gyűjteményét pedig három 
éremre növelte, hiszen előtt Robert Glință 

50 méter háton bronzérmet, majd 100 mé-
ter háton ezüstérmet nyert. Utóbbi tegnapi 
lapzártánk után a 100 méteres gyorsúszás 
döntőjében is medencébe ugrott. „Ször-
nyen boldog vagyok, hogy van egy olyan 
generációnk, amely érmeket nyer Románi-
ának” – fűzte hozzá Potec.

A magyarországi úszóktól már megszok-
tuk a jó eredményeket, a kazanyi sereg-
szemlére viszont most egy sokkal kisebb 
létszámú és fi atalabb kerettel utaztak el. 
Az ünneplés ugyanakkor nem maradt el: 
Szabó Szebasztián brillírozott. A 25 éves 
sportoló összesen három aranyérmet szer-
zett – szerdán 100 méter pillangón, csütör-
tökön 50 méter gyorson –, az 50 méteres 
pillangó döntőjét ráadásul világcsúccsal 
nyerte meg hétvégén. „Nem elégedetlen-
kedem, végül is világcsúcstartó vagyok én 

is, sikerült megdönteni az Európa-rekordot 
is, úgyhogy örülök. Azt terveztem, hogy így 
úszom le ezt. A rajt tényleg nagyon jól si-
került, utána meg csak bele kellett adnom 
mindent. Ősszel már elég sokat versenyez-
tem, és ez segített, hogy érezzem a ritmust. 
Az is igaz persze, hogy a fáradtság is meg-
talált, bár egyelőre csak a parton, mert 
amint bent vagyok a vízben, azt érzem, 
képes vagyok bármire” – idézte az MTI 
Szabó értékelését. A tehetséges úszó a ki-
váló eredményei ellenére úgy fogalmazott, 
hogy nem érzi magát sztárnak. „Örülök a 
győzelmeknek, örülök ennek a csúcsnak, 
de szeretném folytatni a felkészülést, hogy 
még jobb legyek a decemberi világbajnok-
ságon” – mondta. Magyarországnak ko-
rábban még Milák Kristóf szerzett ezüstér-
met 200 méter pillangón.
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Lengyelország lesz Románia női tenisz-
válogatottjának ellenfele a Fed-ku-

pa-selejtezőben. A Billie Jean King Kupára 
keresztelt bajnokság jövő évi döntő torná-
jáért rendezendő kvalifi kációk párosítása-
it szombaton sorsolták ki, a mérkőzéseket 
pedig április 15–16-án rendezik. A kék-sár-
ga-piros együttes idegenben játszik majd.

Ismeretes, hogy idén tavasszal a csapat 
kikapott Olaszországtól, és emiatt kiesett 
a világcsoportból, de mivel Magyarország 
lemondta a döntő torna idei rendezését – 
amit a világcsoportba tartozó Csehország 
vállalta át – felszabadult egy üres hely a 
kvalifi kációs tornán. A Lengyelország–
Románia csata mellett Franciaország–
Olaszország, Németország–Kazahsztán, 
Kanada–Lettország, Ausztrália–Szlovákia, 

Spanyolország–Hollandia, Egyesült Álla-
mok–Ukrajna, Csehország–Nagy-Britan-
nia és Fehéroroszország–Belgium csaták 
lesz. Svájc és Oroszország selejtező nélkül 
jutott a jövő évi döntőbe.

A sorsolás eredménye mellett hétvégén az 
is kiderült, hogy a továbbiakban nem Mo-
nica Niculescu lesz a Fed-kupa-csapat szö-
vetségi kapitánya, az aktív játékos helyett 
Simona Halep egyik edzője, Daniel Dobre 
veszi át az együttes irányítását. Niculescu 
csak az Olaszország ellen 3-1-re elveszített 
összecsapás során volt kapitánya a váloga-
tottnak, de a szövetség hétvégi közleménye 
alapján játékosként továbbra is számítanak 
rá a jövő évi megmérettetésen.

Eközben Románia férfi  teniszváloga-
tottja november 27–28-án Peru együttesét 
fogadja Kolozsváron a Davis-kupa világ-
csoportjának osztályozóján. A találkozó 

sorsa hétvégén bizonytalanná vált, mert a 
dél-amerikaiak a koronavírus-járvány mi-
att nem akartak elutazni, azt kérték, hogy 
más helyszínen rendezzék a meccseket. A 
nemzetközi szövetség viszont úgy döntött, 
nem változtat az eredeti terveken, jóvá-
hagyta, hogy a Szamos-parti város sport-
csarnokában adogassanak. A győztes lehe-
tőséget kap, hogy jövőre pályára lépjen a 
Davis-kupa döntő tornájának a selejtezőjé-
ben. A hónap végén esedékes összecsapá-
sok előtt viszont hazai férfi  teniszező érde-
kelt lesz a szezonzáró férfi  világbajnokság, 
a Bajnokok Tornáján: Horia Tecău a né-
met Kevin Krawietz oldalán váltott jegyet 
a november 14–21-én rendezendő torinói 
seregszemlére. Az idény nyolc legjobb férfi  
párosát felvonultató esemény Tecău pálya-
futása során a hetedik lesz, 2015-ben meg 
is nyerte azt Julien Rojer oldalán.

Új kapitánnyal készül a lengyelek ellen Románia




