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» DOBOS LÁSZLÓ

Fölényes győzelmet ünnepelt teg-
nap a Hermannstadt másodosz-

tályos labdarúgócsapata az Astra 
Giurgiu vendégeként: a szebeni 
együttes 5-0-ra verte a Liga 1-ben 
korábban bajnok, a Liga 2-ben vi-
szont utolsó előtti helyen álló házi-
gazdáját.

Öt gólt szerzett a pontvadászat 
14. fordulójában az FK Csíkszereda 
is, a Dacia Unirea Brăila csapatát 
múlta felül 5-1-re. A magabiztos 
sikerrel záró találkozó révén a 
székelyföldi alakulat előrelépett a 
hetedik helyre, edzőjük, Valentin 
Suciu pedig már a következő mér-

kőzésre való felkészülési tervet ké-
szítette. „Elértük célunkat, Brăila 
ellen megszereztük a 3 pontot, és 
javítottunk gólkülönbségünkön is. 
Elégedett vagyok az eredménnyel, 
és részben a játékkal is. Mostantól 
már a szombati, Unirea Slobozia 
elleni mérkőzésre koncentrálunk. 
Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, 
jó csapat érkezik Csíkszeredába. 
Ki-ki meccs lesz, hiszen amelyik 
csapat nyer, annak esélyei marad-
nak a felsőházi rájátszásba kerü-
léshez. Nehezíti dolgunkat, hogy 
Kovács sárga lapot kapott, és rá 
nem számíthatunk a következő 
bajnoki mérkőzésünkön” – nyilat-
kozta a szakember.

Az összetett élén változatlanul a 
Petrolul Ploiești áll, amely ezúttal 
a Concordia Chiajnát győzte le 1–0-
ra. Szintén hétvégén a Dunărea 
Călărași–Viitorul Pandurii Târgu 
Jiu 0–2, az Unirea Slobozia–Bu-
karesti Metaloglobus 1–1, a Te-
mesvári Ripensia–Poli Iași 0–0, a 
Dési Unirea–Konstancai Unirea 
2–1, a Brassói FC–Temesvári Poli 
0–1, a Sellenberki SK–FC Buzău 
mérkőzés pedig 2–1-re végződött. 
A Bukaresti Steaua–Kolozsvári U 
találkozót kedden 17 órától ren-
dezik. A Szamos-partiak addig a 
tabella harmadik helyén állnak, 
a Hermannstadt egy ponttal előzi 
meg őket.

A Bukaresti CSM visszavágott a 
Ferencvárosnak a női kézilab-

da-Bajnokok Ligája csoportköré-
ben. Miután korábban idegenben 
alulmaradt a román bajnok, most 
hétvégén, hazai pályán 27-21-re 
megnyerte a nyolcadik fordulóban 
rendezett összecsapását. Adrian 
Vasile együttese szinte végig veze-
tett az összecsapás során, Cristina 
Neagu kilenc góllal járult hozzá a 
sikerhez. Az edző elismerte, hogy 
számukra rendkívül fontos volt ez 
a két pont, amellyel megerősítették 
negyedik helyüket a B csoportban. 
„Intenzív, kemény meccs volt, de 
közel egy hetünk volt felkészülni 
rá” – mondta. A Fradit edző Elek 
Gábor szerint is megérdemelten 
nyertek a bukarestiek, mivel saját 
tanítványai ezúttal nagyon sokat 

hibáztak. „Ennyi kihagyott ziccer-
rel nem lehetsz sikeres, de még a 
szoros állásra sincs esélyed. El-
sősorban a támadójátékunk, de 
bizonyos időszakokban a védeke-
zésünk is elmaradt a várakozástól” 
– értékelt a lefújást követően az 
összetett második helyére lecsú-
szott „zöld-fehérek” mestere.

Ezalatt az A csoportban a Győri 
ETO továbbra is hibátlan mérleggel 
áll az összetett élén, Ambros Mar-
tín tanítványai hétvégén a Costică 
Buceschi edzette török Kastamanu 
Belediyesi vendégeként nyertek 38-
22-re. A soron következő világbaj-
nokság miatt most januárig szüne-
tel a BL-csoportköre, de az Európa 
Ligába is majd csak jövőre lépnek 
ismét pályára a hölgyek. Lapzártán-
kig az már eldőlt, hogy a Râmnicu 

Vâlcea és a Vác kvalifi káltak a fő-
táblára. A Nagybányai Minaur se-
lejtező nélkül lehet csoportkörös, a 
Disznód, a Buzău és Debrecen sorsa 
tegnap este dőlt el. Amúgy ezalatt a 
hazai pontvadászatban a Beszter-
ce legyőzte a Bukaresti Științát, de 
szerződést bontottak Kim Rasmus-
sen vezetőedzővel. A dán szakem-
ber mindössze öt hónapot töltött az 
erdélyi csapatnál.

Nemzetközi szinten hétvégén 
döntöttek arról, hogy a 2026-os 
férfi  és a 2028-as női kézilabda-Eu-
rópa-bajnokságnak Norvégia, Dá-
nia és Svédország közösen lesznek 
a házigazdái, miközben a 2026-os 
női Eb-t Oroszország, a 2028-as 
férfi  kontinensviadalt pedig Portu-
gália, Spanyolország és Svájc ren-
dezik. (Hírösszefoglaló)

Exbajnokot oktatott a Hermannstadt

A Bukaresti CSM visszavágott a Ferencvárosnak

LIGA 1: A KOLOZSVÁRI CFR ÉS A SEPSI OSK IS HÁROM PONTOT SZEREZTEK

Hozták a kötelezőt
Győzelemmel kezdte a Liga 
1 alapszakaszának visszavá-
góidényét a Kolozsvári CFR 
és a Sepsi OSK. Az UTA és 
a Rapid döntetlennel tért 
vissza a szünetről.
» KRÓNIKA

A hogyan a labdarúgó-Liga 
1 nyári szezonrajtjakor, 
úgy most, az alapszakasz 

visszavágóidényének első for-
dulójakor sem tudta meglepni 
a Clinceni a Sepsi OSK-t: a há-
romszéki együttes 2-0-ra nyerte 
a sereghajtó vendégeként. A Ko-
vászna megyei piros-fehéreket 
edző Cristiano Bergodi szerint 
nem volt egyszerű feladatuk, 
de örült annak, ahogyan a ta-
nítványai szerepeltek. „Gratu-
lálok nekik. Minőségi futballt 
mutattak, és lassacskán már az 
összetettben is araszolunk felfe-
lé” – mondta az olasz szakember.

A sepsiszentgyörgyiek 16 for-
duló után 17 ponttal a 11. helyen 
állnak a tabellán, ahol változat-
lanul a Kolozsvári CFR vezet. 
A fellegváriak hétvégén 2-0-

ra verték idegenben az újonc 
Craiovai U 1948-at – amelynek 
a vezetőedzője Eugen Trică lett 
–, 42 pontjuk van az összetett-
ben. Lapzártánkig az UTA és a 
Rapid egyaránt egy ponttal gaz-
dagodott: előbbi a Konstancai 
Farul vendégeként gól nélküli 
döntetlent ért el, utóbbi a Chin-
dia otthonában 2-2-vel rabolt 

pontot a válogatott mérkőzések 
miatti szünet után rendezett 
első bajnoki találkozókon.

Lapzártánk után Argeș–
Craiovai Universitatea és FCSB–
Botoșani párosítás szerint ját-
szottak. Ma Mioveni–Medgyes 
(17.30) és Voluntari–Dinamo 
(20.30) összecsapások zárják a 
fordulót.

Papírforma. A craiovaiak nem tudták „kicselezni” a címvédő CFR-t

» RÖVIDEN

Kínai újságíró szerint Peng Suaj biztonságban van
A hetek óta eltűnt kínai teniszezőnő, Peng Suaj biztonságban, 
otthonában tartózkodik, jól van, hamarosan megjelenik a nyil-
vánosság előtt, hogy eloszlassa az aggodalmakat – írta a dpa a 
Global Times angol nyelvű kínai lap főszerkesztőjére hivatkozva. 
Az MTI beszámolója alapján a 35 éves, párosban kétszeres Grand 
Slam-bajnok játékosról azóta nem volt hír, hogy közösségi olda-
lán egy november másodikai bejegyzésben szexuális zaklatással 
vádolta meg Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest. 
A posztot fél órával megjelenése után eltávolították, Peng pedig 
azóta nem adott életjelet magáról. A kínai sportági szövetség és a 
kormány sem kommentálta érdemben az ügyet, a közösségi olda-
lakon pedig letiltották az ezzel kapcsolatos vélemények megjelené-
sét. A pekingi újságíró szerint Peng eddig azért nem jelentkezett, 
mert „nem akart zavart okozni”, de szombaton az egyik kínai 
internetes üzenetközvetítő alkalmazásban három újnak mondott 
fotót is küldött magáról. A pekingi forrás szerint a fotók valódiak, 
Peng Suaj az elmúlt napokban szabadon, otthonában tartózko-
dott. Peng váratlan és hosszan tartó eltűnése miatt politikusok és 
teniszezők – köztük Serena Williams és Simona Halep – a világ 
különböző részéről adtak hangot aggodalmuknak. A női tenisztor-
nákat szervező WTA pedig bejelentette: kész valamennyi versenyét 
elköltöztetni Kínából, amennyiben nem kap megnyugtató választ a 
játékossal kapcsolatban.

Leeis Hamilton nyerte az első Katari Nagydíjat
A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit 
versenyzője nyerte meg tegnap az első Forma–1-es Katari Nagydíjat. 
A 36 éves címvédő mögött nagy riválisa, a holland Max Verstappen 
(Red Bull) zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a kétszeres 
világbajnok Fernando Alonso, az Alpine spanyol versenyzője állha-
tott fel. Utóbbi ezt megelőzően legutóbb a 2014-es Magyar Nagydíjon 
állt dobogón. A világbajnoki összetettben Verstappen 351,5 ponttal 
maradt az élen, Hamilton 343,5 ponttal a második. A vb két hét múl-
va, az F1 történetének első Szaúdi Nagydíjával folytatódik.

Nyolcszoros világbajnok lett Sébastien Ogier
A francia Sébastien Ogier megszerezte nyolcadik rali-világbajnoki 
címét, miután vasárnap megnyerte a Monza Ralit, az idény 12., 
utolsó futamát. Az MTI beszámolója alapján a konstruktőri vb-cí-
met Ogier csapata, a Toyota szerezte meg, mivel walesi pilótája, 
Elfyn Evans második lett Olaszországban és a pontversenyben 
is. A harmadik helyen a spanyol Daniel Sordo (Hyundai) végzett 
Monzában, az összetett bronzérme viszont csapattársának, a belga 
Thierry Neuville-nek jutott. Ogier és navigátora, Julien Ingrassia – 
akik jövőre már nem kívánnak minden futamon indulni – kilenc 
év alatt szerezték meg nyolc vb-címüket. Az MTI emlékeztetett arra 
is, hogy a 16 gyorsasági szakaszból és 253.18 kilométeres verseny-
távból állt Monza Ralin ért véget a WRC-versenyautók 25 éve tartó 
korszaka a sportágban. A nagyjából 400 lóerős gépeket jövőre már 
úgynevezett Rally1-es autókra cserélik, amelyeket hibridmotorok 
hajtanak majd.

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
 FO

TB
AL

 
CL

UB
 

UN
IV

ER
SI

TA
TE

A 
19

48




