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Bronzéremmel zárták 
a kazanyi seregszemlét
Kós Hubert 400 méter gyorson szerzett 
bronzérmével zárult vasárnap az úszók 
kazanyi rövidpályás-Európa-bajnoksá-
ga. A 18 éves sportoló a magyarországi 
küldöttség ötödik érmét szerezte a 
seregszemlén, előtte Szabó Szebasztián 
három aranyérmet, Milák Kristóf pedig 
egy ezüstérmet ünnepelt. A torna, 
mint ismeretes, Románia számára is jól 
sikerült, hiszen bár a zárónapon Robert 
Glință 100 méter gyorson a hatodik 
helyen zárt, előtte egy ezüst- és egy 
bronzérmet gyűjtött, David Popovici 
pedig Eb-címet tudhat magáénak.

Aranygóllal nyert a GYHK, 
visszavágott a Sportklub
Második brassói fellépésén is győzött a 
Gyergyói Hoki Klub a jégkorong-Erste 
Ligában. A piros-fehérek háromgólos 
előnyt gyűjtöttek az első harmadban, de 
végül hosszabbításba torkollott a meccs, 
ahol Bodó aranygóljával 7-6-ra nyert a 
hargitai alakulat. A találkozó eredményét 
a hazai bajnokságba is beszámítják. Ott 
vasárnap este a Csíkszeredai Sportklub 
lépett pályára, és 6-3-ra nyerve visszavá-
gott a Galaci CSM-nek. Az Erste Ligában 
jövő hétig szünetet tartanak, a hazai 
pontvadászatban viszont a Sportklub 
szerdán és csütörtökön 18.30-kor a Bu-
karesti Steauát fogadja. A GYHK tegnapi 
lapzártánk után a Sapientia U23-mal 
játszott, a két együttes pedig ma 18.30-tól 
ismét összecsap egymással.

Xavi aláírta szerződését a Barcelonával
Xavi visszatért a Camp Nouba, a Bar-
celona labdarúgócsapatának korábbi 
legendás játékosa tegnap a stadionban, a 
szurkolók előtt aláírta szerződését a veze-
tőedzői tisztségről. A 41 éves szakember 
Ronald Koemant váltja a kispadon, egy 
olyan időszakban, amely mind gazdasági-
lag, mind eredményesség szempontjából 
megterhelő a katalán klub történetében. 
Bemutatásakor Xavi rámutatott arra, hogy 
tisztában van az alakulat jelenlegi nehéz 
helyzetével, de készen áll a kihívásra. 
„Megígérem a szurkolóknak, hogy büsz-
kék lesznek a csapatra. Az életemet adom 
azért, hogy újra sikeres legyen!” – mondta 
az egykori világbajnok spanyol.

Világbajnoki címhez közelít 
Max Verstappen
Max Verstappen, nyerte a vasárnapi 
Forma–1-es Mexikói Nagydíjat, így már 
19 pont az előnye az összetett élén a 
címvédő Lewis Hamiltonnal, a Mercedes 
brit pilótájával szemben. A Red Bull 24 
éves holland pilótájának ez volt az idei 
kilencedik futamgyőzelme. Verstappen 
mögött Hamilton végzett a második he-
lyen, a dobogó alsó fokára pedig a másik 
Red Bullt vezető, hazai közönség előtt 
szereplő Sergio Pérez állhatott fel. A vb a 
Brazil Nagydíjjal folytatódik hétvégén.

Szervezetten játszanak. A Kolozsvári CFR átgázolt a Dinamón

BECALI A KOLOZSVÁRIAK JÁTÉKÁT MÉLTATTA SAJÁT CSAPATÁNAK DÖNTETLENJE UTÁN

Újból „skalpolt” a CFR
A hazai élvonalban élen álló Kolozs-
vári CFR labdarúgócsapatát dicsérte 
George Becali. Az FCSB tulajdonosa 
úgy véli, hogy a különbség nem a 
pontokban, hanem a pályán muta-
tott játékban mutatkozik meg saját 
csapata és a fellegváriak között.

» KRÓNIKA

A z összetettben kieső helyen álló 
Dinamo nem tudott meglepetést 
okozni a címvédő Kolozsvári CFR 

elleni mérkőzésen: a Szamos-parti-
ak 3-0-ra nyertek a bukaresti „vörös 
kutyák” vendégeként, ezért tizenöt 
forduló után is élen állnak a hazai él-
vonalbeli labdarúgó-bajnokság össze-
tettjében.

Ezalatt a „dobogósok” botlottak 
vasárnap. A Craiovai Universitatea a 
Konstancai Farul otthonában kapott ki 
1-0-ra, míg az FCSB gól nélküli döntet-
lent ért el a Voluntari vendégeként. Az 
FCSB ezáltal megelőzte a Craiovai Uni-
versitateát, és a Kolozsvári CFR-hez ké-
pest hét pont hátrányban a második az 
összetettben. A bukaresti klub tulajdo-
nosa, George Becali viszont nem hazud-
tolta meg önmagát a győzelmi szériájuk 
megtörtekor: szerinte megint elveszte-
gettek egy évet, mert gyengén játsza-
nak. „Valószínűleg Edi (szerk. megj: Edi 
Iordănescu edző) meg fog haragudni, 
de nem hallgathatok, amikor a csapat 
cammog. Büntetőkkel nyerünk, vagy a 
ráadáspercekben. Nem bírom már néz-
ni. Mi egyes sebességben játszunk, ami-
kor az ötösbe kapcsolva kellene. Soha 
nem volt ennyire gyenge csapatom, 
mint most” – nyilatkozott a ProX-en. A 
piperai üzletember szerint nem a pon-
tokban, hanem a játékban mutatkozik 
meg a különbség köztük és a Kolozsvári 

CFR között, mert miközben sokan bí-
rálják a fellegváriakat, ő látja, ahogyan 
jól begyakorolt mozdulatokkal, szerve-
zetten játszanak. „A CFR tönkrevágja 

az ellenfelét. Mi kaotikusan játszunk. 
Nálunk mindenki cselezget, azt csinál, 
amit akar, és amihez épp kedve van. Ta-

lálomra” – ecsetelte. Hozzátette: a CFR 
tartani tudja a labdát, saját csapata vi-
szont meg sem érinti. „Nincs sok pont 
különbség, de nincs perspektíva” – vé-
lekedett Becali, hozzátéve, hogy nem 
akar többet futballistákra költeni, mert 
hiába fi zet, egyikük sem játszik. Megje-
gyezte ugyanakkor azt is, hogy nem fog 
beleszólni az edző munkájába, de pesz-
szimista a folytatást illetően. Ismeretes, 
hogy Edi Iordănescu félmillió eurós kár-
térítést kellene kapjon, ha menesztik, 
amíg matematikai esélye van a bajnoki 
cím elérésére. A szezon pedig még hosz-
szú: tizenöt forduló után a CFR 39, az 
FCSB 31, a Craiovai Universitatea 28, a 
Botoșani 27, a Voluntari 25, a Konstan-
cai Farul 24 pontnál tartanak. A Rapid 
lapzártánk után játszotta le a sereghaj-
tó Clinceni elleni találkozóját.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
FO

TB
AL

 C
LU

B 
CF

R 
19

07
 C

LU
J-N

AP
O

CA

Élvonalbeli ellenfelet húzott a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK labdarúgócsapata a 

Román Kupa negyeddöntőjére: az ugyan-
csak Liga 1-ben szereplő háromszékiek 
a Chindia Târgoviște vendégei lesznek a 
legjobb nyolc között. Az aktuális bajnoki 
idény második fordulójában a Sepsi OSK 
és a Chindia megosztozott a pontokon, a 
két csapat összesen kilenc alkalommal ta-
lálkozott eddig, négy sepsiszentgyörgyi 
siker és négy döntetlen mellett a rivális 
csak egyszer tudott győzni. A sorsolást kö-
vetően Diószegi László, a Sepsi OSK elnöke 

elismerte, hogy nagyon bízott benne, hogy 
ezúttal könnyebb ellenfelet kapnak, de 
ez nem jött össze. Tudják, hogy a Chindia 
kényelmetlen csapat, és érdekes párharcra 
számít, mivel a kupamérkőzést megelőző 
bajnoki fordulóban hazai pályán is ellenük 
játszanak. „Ha már a bajnokságban nem 
szerepelünk jól, a kupában mindenfélekép-
pen szeretnénk a végéig menetelni. Ameny-
nyiben sikerülne megnyerni a trófeát, az 
óriási teljesítmény lenne a klub számára” 
– nyilatkozta a háromszéki klubtulajdonos. 
Meglátása szerint, mindkét csapatnak öt-

ven-ötven százalék esélye van a továbbju-
tásra, és a további párharcokból mind az él-
vonalbeli együttesek kerülnek be a legjobb 
négy közé. A november 30. és december 
másodika között rendezendő összecsapá-
sok alkalmával ugyanis a címvédő Craiovai 
Universitatea mérkőzik majd meg a mezőny 
meglepetéscsapatának számító, harmad-
osztályos Filiași gárdájával, miközben az 
Argeș FC a Temesvári SSU Poli, a Voluntari 
pedig a Buzău FC otthonában lép majd pá-
lyára. A továbbjutás, mint ismeretes, egyet-
len találkozón dől el.

Târgoviștéra utazik a Sepsi OSK a kupában

» A piperai üzletember sze-
rint nem a pontokban, hanem 
a játékban mutatkozik meg a 
különbség köztük és a Kolozs-
vári CFR között, mert miközben 
sokan bírálják a fellegváriakat, 
ő látja, ahogyan jól begyako-
rolt mozdulatokkal, szervezet-
ten játszanak.




