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» RÖVIDEN

Mérsékelte a magyarok
büntetését az UEFA
Az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) háromról két hazai zárt 
kapus mérkőzésre mérsékelte a 
magyar szövetség büntetését, 
a második szankciót két évre 
felfüggesztve – tájékoztatott az 
MTI a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség (MLSZ) közleménye alapján. 
A beszámoló emlékeztetett arra, 
hogy az UEFA júliusban első 
fokon szankcionálta az MLSZ-t 
diszkriminatív szurkolói meg-
nyilvánulások miatt, miután az 
Európa-bajnokság budapesti 
és müncheni találkozóin – a 
magyarok a portugálokkal és a 
franciákkal a Puskás Arénában, a 
németekkel az Allianz Arénában 
csaptak össze – egyes szurkolók 
diszkriminatívan viselkedtek, 
emiatt az akkori döntés szerint 
a válogatott soron következő két 
hazai, UEFA-rendezésű találko-
zóján nem lehettek volna nézők. 
A harmadik mérkőzésre szóló 
büntetést az UEFA két évre fel-
függesztette. A szervezet emellett 
100 ezer euróra is megbüntette 
a magyar szövetséget, melynek 
„Egyenlő Játék” feliratú molinót 
kell majd kifeszítenie ezeken a 
találkozókon. Az MLSZ felleb-
bezett, mivel álláspontja szerint 
a találkozókon jellemzően a 60 
ezer néző sportszerű szurkolása 
volt tapasztalható. A másodfo-
kon elrendelt mérsékelt szankció 
alapján a magyaroknak csak 
soron következő, első Nemzetek 
Ligája-mérkőzésüket kell majd 
zárt kapuk mögött rendezniük. 
A Nemzetek Ligája 2022–2023-as 
szezonjának csoportbeosztá-
sát december 17-én sorsolják. 
Magyarország, mint ismeretes, 
az A divízióban, Románia a B 
divízióban lesz érdekelt. Az első 
mérkőzéseket jövő júniusban ren-
dezik majd. Az MLSZ amúgy arról 
is beszámolt, hogy a magyar–an-
gol vb-selejtező kapcsán kapott 
szankciójuk ellen fellebbezésük 
nem járt sikerrel. A FIFA másod-
fokon is megerősítette azt, bár 
az megjegyezendő, hogy a kirótt 
zártkapus büntetést Marco Rossi 
együttese már letudta az albánok 
elleni vébéselejtező alkalmával.

Téli olimpia: az Egyesült
Államok bojkottot tervez
Az Egyesült Államok diplomáciai 
bojkottot tervez, és sportolói nem 
indulnak Pekingben, a februári 
téli olimpián – értesült a The Wa-
shington Post. Az újság úgy tudja, 
hogy az amerikai tisztségviselők 
közül senki sem lesz jelen a jövő 
év eleji kínai ötkarikás játékokon. 
Megjegyezte azt is, hogy a végső 
döntés még nem született meg, de 
Joe Biden elnök november végén 
azt fogja bejelenteni, hogy jóvá-
hagyja az Egyesült Államok távol-
maradásáról szóló indítványt. A 
napilap egyértelművé tette, hogy 
egy ilyen lépés amerikai részről 
válasz lesz azokra a jogsértésekre, 
amelyeket az Egyesült Államok 
Kínának tulajdonít, az ujgur 
kisebbség erőszakos elnyomását 
róva fel Pekingnek. Kína kategori-
kusan visszautasítja a vádakat. A 
2022-es téli játékokat február 4. és 
20. között rendezik Pekingben.

» V. NY. R.

Továbbjutott a FIBA Európa Kupa 
csoportkörének első szakaszából 

a Nagyváradi VSK férfi  kosárlabda-
csapata. A Körös-parti „piros-kékek” 
az utolsó fordulóban, hosszabbítás 
után 78:70-re legyőzték hazai pályán 
a Szolnok gárdáját, és ezzel párhuza-
mosan a Legia Varsó 82:81-re nyert a 
Porto vendégeként – szintén hosszab-
bítás után –, ami a váradiak számára 
H csoport második helyét jelentette. A 
Legia 12 ponttal zárt a négyes élén, a 
VSK 9, a Porto 8, a Szolnok 7 ponttal 
végzett. A váradiak a folytatásban a 
K csoportban lépnek majd pályára, 
ahol a lengyel Trefl  Sopot, a portugál 
Sporting Lisszabon és a Benfi ca lesz 
az ellenfelük.

A VSK, mint ismeretes, az elmúlt 
szezonban történelmet írt azáltal, 
hogy négyes döntőbe jutott az Euró-
pa Kupában, bronzéremmel zárta a 
nemzetközi tornát. Most a legjobb ti-
zenhat közé jutottak, amiért Cristian 
Achim edző gratulált tanítványainak. 

„Példásan küzdöttek, gratulálok az 
odaadásukért” – fogalmazott a szak-
ember. Hozzátette: örül annak, hogy 
van folytonosság a nemzetközi ered-
ményeik tekintetében, igazságtalan-
nak tartotta volna, ha nem jutottak 
volna tovább a csoportkör első szaka-
szából. „Ahogyan az elmúlt idényben 
a Szolnok maximális erőbedobással 
játszott akkor is, amikor már nem volt 
matematikai esélye a továbbjutásra, 
úgy most a Legia, amelyik már koráb-
ban bebiztosította helyét a folytatásra 
szintén arra törekedett, hogy minden 
egyes meccsét megnyerje. Ezt kétség-
telenül ki kell hangsúlyozni, mert az 
ilyen csapatok, amelyek megadják 

a tiszteletet önmaguknak és a torná-
nak, azok minden tiszteletet megér-
demelnek. Segített nekünk, de nem 
szeretném a fi úk érdemeit sem csorbí-
tani, hiszen remekül játszottak” – tet-
te hozzá Achim.

Ezalatt a Bajnokok Ligája főtáb-
láján szerepelő Kolozsvári U-BT is 
értékes győzelmet aratott, hosszab-
bítás után 106:101 legyőzte az izraeli 
Hapoel Holon együttesét, amivel a G 
csoport élén maradt. Mihai Silvășan 
edző megjegyezte, hogy egyelőre nem 
a továbbjutás lebeg a szemük előtt, 
csupán a következő mérkőzésre össz-
pontosítanak, amely a Brindisi ellen 
lesz decemberben.

Továbbjutottak a váradiak a FIBA Európa Kupában

A labdarúgó-válogatottak 
mérkőzései miatt tartott 
szünet lezárultával hétvégén 
már ismét bajnoki meccseket 
rendeznek. A Liga 1 az alapsza-
kasz visszavágóidényének első 
találkozóival tér vissza.
» KRÓNIKA

A sereghajtó Clinceni vendé-
geként lép pályára pénteken 
a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 

OSK élvonalbeli labdarúgócsapata, 
amelytől a tömérdek döntetlen után 
győzelmet várnak el a Liga 1-es baj-
nokság 16. fordulójában. A három-
székieket edző Cristiano Bergodi is 
hangsúlyozta, hogy bár együttese 
fejlődött, ezt az eredményeknek is 
igazolniuk kell. „Minden téren ja-
vultunk, de nem tettünk túl nagy lé-
pést. Sikerülni fog, de türelmesnek 
kell lennünk. Az elmúlt két találko-
zó során négy pontot szereztünk, és 
szerintem Craiován is nyerhettünk 
volna” – mondta. Kiemelte, hogy 
a válogatottak összecsapásai mi-
att beiktatott bajnoki szünetet arra 
használta, hogy saját játékstílusát 
megismertesse az együttessel. Sze-
rinte Clinceni ellen nem lesz egysze-
rű feladatuk, mert bár sereghajtók a 

ROMÁN SZÖVETSÉGI KAPITÁNYNAK AJÁNLJÁK A KOLOZSVÁRI CFR-T EDZŐ DAN PETRESCUT

Kezdődnek a bajnoki visszavágók

Öröm. A Legia győzelme után ünnepelt továbbjutást a Nagyváradi VSK

» „Minden 
téren javultunk, 
de nem tettünk 
túl nagy lépést. 
Sikerülni fog, 
de türelmesnek 
kell lennünk” – 
mondta a Sepsi 
OSK-t edző Cris-
tiano Bergodi.

mezőnyben, jól játszanak, ráadásul 
tiszteletlenségnek tartaná alábecsül-
ni az ellenfelet. „Nem számoltam 
ki, hogy hány pontot kellene gyűj-
tenünk az alapszakasz végéig, mert 
én arra törekszek, hogy az összes 
hátralévő meccsünket megnyerjük. 
Én a játékunk fejlesztésére összpon-
tosítok, nem pedig az összetettben 
elfoglalt helyünkre” – tette hozzá 
Bergodi, aki pénteken 17.30-kor ve-
zényli pályára alakulatát a Clinceni 
ellen. Addig a Sepsi OSK 14 ponttal a 
12. helyen áll az összetettben, míg a 
Clinceni 4 ponttal a 16. A két együt-
tes az alapszakasz első fordulójában 
találkozott egymással, akkor a Sepsi 
OSK 2-0-ra nyert hazai környezetben.

Pénteken, 20.30-kor rendezik a 
Chindia–Rapid összecsapást is, 
majd szombaton 15 órakor Kons-
tancai Farul–UTA, 20.30-tól pedig 
Craiovai U 1948–Kolozsvári CFR pá-
rosítás szerint lépnek pályára. Utób-
bi összecsapás kapcsán érdekesség, 
hogy a fellegváriakat edző Dan 
Petrescut újfent szóba hozták a ro-
mániai felnőtt válogatott szövetségi 
kapitányi tisztségével. Sajtótájékoz-
tatóján a szakember hangsúlyozta: 
ezzel kapcsolatban a szövetségtől 
senki sem kereste meg, ha ajánlatot 
kap, nem fogja eltitkolni. „A világ-
bajnoki selejtezősorozat egy kudarc 

volt. Amikor a mi generációnk be-
fejezte a labdarúgást már mondta, 
hogy vagy húsz évig biztos nem ju-
tunk újra ki világbajnokságra. De 
tévedtem. Harminc-negyven évnek 
kell eltelnie. És nagyon nehéz lesz, 
ha egy olyan csoportban sem tudsz 
a második helyen zárni, ahol Ma-
cedónia és Örményország az ellen-
fél. Bosszantó, de ez a helyzet. Nem 
tudom, minek kellene történnie, de 
ennél könnyebb selejtezőcsoport-
ba nem kerülhetünk” – mondta az 
elbukott vébékvalifi káció kapcsán. 
Megjegyezte, kivásárlási ára a CFR-
rel kötött szerződéséből nem egy 
horribilis összeg, ugyanakkor jelen 
pillanatban ő csakis klubcsapatára 
összpontosít, amely 39 ponttal élen 
áll az összetettben.

Mivel nyolc pont az előnye a máso-
dik helyen tanyázó FCSB-vel szem-
ben, az is biztos, hogy a 16. forduló-
ban a sorrend kettejük között nem 
fog változni, függetlenül attól, hogy 
az edzőváltások átesett bukares-
ti „piros-kékek” milyen eredményt 
érnek el vasárnap, a Botoșani ellen 
20.30-kor kezdődő hazai meccsükön. 
Aznap 18 órakor lesz még az Argeș–
Craiovai Universitatea összecsapás 
is, majd hétfőn Mioveni–Medgyes 
(17.30) és Voluntari–Dinamo (20.30) 
párosítás szerint játszanak.
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Érted kosárlabdáznak a Román Kupában

„Érted kosárlabdázom” szlogennel hirdette meg a 3×3-as 
Román Kupa idei kiírását a hazai sportági szövetség, mivel 
a részvevők pénzjutalmát ezúttal jótékonysági célja ajánl-
ják fel. A közlemény emlékeztet arra, hogy az élvonalban 
szereplő csapatoknak kötelező a 3×3-as tornán is alaku-
latot indítaniuk. Ők választhatnak majd egy olyan helyi 
szociális ügyet, amelyet eredményeikkel szimbolikusan 
támogatnak majd. A torna végén az első hat helyezettet dí-
jazzák. A Román Kupára amúgy még várják a nevezéseket. 
A mérkőzéseket november 27-én és 28-án rendezik.




