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» RÖVIDEN

Három romániai csapat
az EHF-Európa Ligában
A Disznód női kézilabdacsapata 
25-21-re legyőzte a Debrecent, ezért 
47-43-as összesítettel kvalifi kált 
az Európa Liga csoportkörébe. A 
csütörtöki sorsoláskor a második 
kalapból húzzák majd ki, ezért 
biztosan elkerüli a Vác, a norvég 
Sola és a francia Les Neptunes de 
Nantes együttesét. De nem a Disz-
nód az egyedüli romániai csapat a 
második számú európai klubtorna 
főtábláján: a Nagybányai Minaur 
selejtező nélkül, az első kalapból 
várja a sorsolást – a Mosonmagya-
róvár, a dán Viborg és az orosz 
Lada Togliatti társaságában –, míg 
a kvalifi kációkból továbbjutott 
Râmnicu Vâlceát a harmadik kalap-
ból – a dán Herning-Ikast, a francia 
Besançon és a lengyel Zaglebie 
Lubin mellől – húzzák ki. A negye-
dik kalapban a horvát Lokomotiva 
Zágráb, a francia Chambray Toura-
ine, a német Bietigheim és a norvég 
Storhamar szerepelnek. A sorso-
lásnál nem kerülhetnek össze az 
azonos országbeli klubok. Az első 
mérkőzéseket januárban rendezik.

„Kapuscsere” a magyaroknál
Koronavírus-fertőzéssel diagnosz-
tizálták Janurik Kingát, a Ferencvá-
ros női kézilabda-válogatottjának 
kapusát, ezért helyére a Szemerey 
Zsófi t hívta meg keretébe Vlagyimir 
Golovin, Magyarország női váloga-
tottjának szövetségi kapitánya. Az 
együttes, mint ismeretes, tegnap 
este gyűlt össze, hogy megkezdjék 
felkészülésüket a decemberi világ-
bajnokságra. Janurik pozitív tesztje 
miatt viszont a Fradi többi tagja a 
lehetséges lappangási időszakban 
még nem csatlakozik a kerethez. 
A Magyar Kézilabda-szövetség 
tegnapi közleménye alapján újabb 
teszteken esnek át, ugyanakkor a 
válogatott a tervek szerint csü-
törtökön indul Franciaországba, 
ahol az olimpiai bajnok gallokkal 
játszanak majd két felkészülési 
mérkőzést a spanyolországi sereg-
szemle előtt. A Fradi, mint isme-
retes, hétvégén a Bukaresti CSM 
vendége volt a Bajnokok Ligájában. 
Románia női kézilabda-válogatottja 
szintén a vébére készül.

Vébével zárják az évet
az asztaliteniszezők
Az amerikai Houstonban ma 
kezdődik az asztaliteniszezők 
világbajnoksága. Románia női 
válogatottjában Szőcs Bernadette, 
Elizabeta Samara, Adina Diaconu 
és Andreea Dragoman szerepelnek 
majd, míg a férfi  mezőnyben Szőcs 
Hunor, Ovidiu Ionescu, Rareș 
Șipoș és Cristian Pletea adogat 
majd. Szőcs Bernadette egyéniben 
a chilei Paulina Vega ellen kezd, 
míg női párosban az osztrák Sofi a 
Polcanova oldalán egy nepáli duó 
lesz az első ellenfele.

Tartja vezető pozícióját a Sportklub
Egygólos hátrányból fordítva 
három góllal nyert a Csíkszeredai 
Sportklub vasárnap este a jégko-
rong-Erste Ligában. A csíkiak 4–1-re 
legyőzték a MAC együttesét, és 
ezáltal megőrizték vezető helyüket 
a liga rangsorában. Legközelebb 
pénteken, a Gyergyói HK vendégei 
lesznek.

» KRÓNIKA

Horia Tecău visszavonul. A 36 éves 
teniszező a szezonzáró ATP-világ-

bajnokságról, a Bajnokok Tornájáról 
hazatérve jelentette be, hogy szünetre 
és „újraindításra” van szüksége. „Ez 
volt talán a legérzelemdúsabb hét a 
pályafutásom során. Nem hiszem, 
hogy erre fel lehet készülni, de már jó 
ideje érett bennem ez a döntés. Előbb 
utóbb meg kellett történnie, és örülök, 
hogy a Bajnokok Tornáján, meccs-
győzelemmel búcsúzok. Nem hiszem, 
hogy lehetett volna ennél jobb for-
gatókönyvet írni” – fogalmazott. Rá-
mutatott, hogy az elmúlt két év során 
már egyre kevesebb tornán vett részt, 
fi zikailag szüksége volt erre, ugyanak-
kor mindvégig kiélvezte a teniszezés 

minden pillanatát. „Most szükségét 
érzem annak, hogy más szemszögből 
nézzem a dolgokat. Eddig csak játékos 
voltam, és szeretném, ha ez változna. 
De most egyelőre szünetet tartok, hogy 
eldöntsem, pontosan mit is szeretnék” 
– magyarázta. Bevallása szerint még 
képes lenne versenyszerűen teniszez-
ni, de magas szinten akart elköszönni. 
„Nem sérülés, a ranglistán való vissza-
esés vagy unalom miatt határoztam 
így” – szögezte le Tecău. Hozzátette, 
bár megtiszteltetésnek tartja, hogy 
a Román Teniszszövetség megbízott 
elnöke, George Cosac felkérte a Davis 
Kupa-csapat szövetségi kapitányának, 
most még át szeretné gondolni a foly-
tatást. Nem zárta ki, hogy a jövőben 
edzői pályára lép, ugyanakkor azt is 
tervezi, hogy egy teniszakadémiát ala-

pít, viszont most a magánéletét szeret-
né az első helyre helyezni.

Pályafutására visszatekintve úgy 
érzi, sok mindenre büszke lehet, de 
az eredményein túlmenően, a hozzá-
állását és a megkötött barátságokat 
érzi legfőbb hagyatékának. „Szeren-
csém volt, hogy egy olyan generá-
ció tagja vagyok, amely láthatta az 
olyan nagy bajnokokat, mint Edberg, 
Samp ras, Federer, Pavel vagy Hănes-
cu. Figyeltem őket, és megpróbáltam 
felemelkedni az ő szintjükre. Később 
személyesen is megismertem őket, és 
megpróbáltam a tenisz ezen arculatát 
továbbvinni. Szeretném, ha az utá-
nam következők továbbvinnék a sta-
fétát” – fogalmazott a teniszező.

Tecău, mint ismeretes, legnagyobb 
sikereit párosban érte el. Férfi  páros-
ban harmincnyolc tornagyőzelem 
között két Grand Slam-serleget is 
gyűjtött – 2015-ben a Wimbledont, 
2017-ben pedig a US Opent nyerte 
meg a holland Jean-Julien Rojer olda-
lán. ATP-világbajnokságot 2015-ben 
nyert a holland oldalán, de olimpiai 
ezüstéremmel is büszkélkedhet: Flo-
rin Mergeával alkotva párt a 2016-os 
riói játékokon állhatott fel a dobogó-
ra. Az amerikai Bethanie Mattek-Sa-
nds-szel az Australian Open vegyes-
páros tornáját nyerte meg.

A múlt héten, az ATP-vb páros 
versenyének csoportkörében Kevin 
Krawietz oldalán a Horacio Zeballos 
és Marcel Granollers alkotta duót 
múlta felül. Egyéniben különben 
Alexander Zverev nyert, a döntőben 
6:4, 6:4-re legyőzte az orosz Daniil 
Medvedevet.

Tecău utolsó profi  szerepelése Ko-
lozsváron lesz, Románia Davis Ku-
pa-csapata ugyanis november 27–28-
án Peruval játszik a világcsoport 
osztályozóján. A párharc győztese 
kvalifi kál a döntő tornára.

Horia Tecău elköszön a versenysporttól

» Tecău utolsó 
profi  szerepelése 
Kolozsváron lesz, 
Románia Davis 
Kupa-csapata 
ugyanis novem-
ber 27–28-án 
Peruval játszik 
a világcsoport 
osztályozóján.

Pontokat hullatott a Craiovai 
Universitatea labdarúgócsa-
pata az élvonalbeli bajnok-
ságban, ezért nemcsak a 
Kolozsvári CFR-hez képest nőtt 
a hátránya, hanem az FCSB-től 
is leszakadt az összetettben.

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ 

L épéshátrányba került a Craio-
vai Universitatea élvonalbeli 
labdarúgócsapata, miután 

a Liga 1-es bajnokság hétvégi 16. 
fordulójában 3-2-re kikapott az 
újonc Argeș FC vendégeként. A 
találkozó krónikájához hozzátar-
tozik, hogy az oltyán együttes a 
14. perctől emberhátrányban fut-
ballozott Alexandru Crețu kiállí-
tása miatt. A 29 éves játékos már 
a meccs elején begyűjtött egy sár-
galapot, ezzel együtt Laurențiu 
Reghecampf edző nem gondolta 
volna, hogy a mögötte álló tapasz-
talattal olyan hibát vét, amely 
piroslapba torkollik. Összességé-

A CRAIOVAI ALAKULAT LESZAKADT A CFR-TŐL ÉS AZ FCSB-TŐL A LIGA 1 ÖSSZETETTJÉBEN

Lépéshátrányban az Universitatea

Búcsúzik. Horia Tecău „szögre akasztja” a teniszütőjét

» Az Universi-
tatea számára 
legfőképp azért 
kedvezőtlen ez 
a vereség, mert 
rögtön utána az 
edzőváltáson 
átesett FCSB 
3-1-re legyőzte 
hazai pályán a 
Botoșani-t.

ben viszont úgy látja, hogy szép 
meccset vívtak, sok helyzettel és 
elszántsággal. „A játékvezetésről 
nem szeretnék beszélni, de a tanít-
ványaim jól reagáltak, csak sajnos 
nem sikerült több gólt szerezni. 
Kár, mert ez az eredmény nagyon 
kedvezőtlen a számunkra, nem 
hiszem, hogy megérdemelten kap-
tunk ki” – mondta a szakember.

Az Universitatea számára legfő-
képp azért kedvezőtlen ez a vere-
ség, mert rögtön utána az edzővál-
táson átesett FCSB 3-1-re legyőzte 

hazai pályán a Botoșani-t, és így 34 
pontnál tart az összetettben. A má-
sodik helyen áll, és hat pontra nőtt 
az előnye Reghecampf együttesével 
szemben. Az élen amúgy változat-
lanul a Kolozsvári CFR (42 pont) 
tanyázik, amelyik a 17. fordulóban 
a sereghajtót fogadja, miközben az 
Universitatea az FCSB-vel játszik 
majd rangadót.

A 16. forduló amúgy a lapzártánk 
után rendezett Mioveni–Medgyes 
és Voluntari–Dinamo összecsapá-
sokkal fejeződött be.
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Hajrában a Bajnokok Ligája csoportköre

A labdarúgó-Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó előtti fordulóját rendezik a héten. A Liver-
pool, az Ajax, a Bayern München és a Juventus már korábban bebiztosították továbbjutásukat a 
kieséses szakaszba, a Manchester United viszont ma játszik rangadót idegenben a Villarreallal 
az F négyesben, ahol még az Atalantának is van esélye továbblépni. Az A csoport Manchester 
City–Paris Saint-Germain rangadója holnap lesz, de holnap lesznek az Atlético Madrid–AC 
Milan, a Sheriff  Tiraspol–Real Madrid és a Sporting–Borussia Dortmund meccsek is. A Barcelona 
ma a Benfi cát fogadja, a Sevillához a Wolfsburg látogat, miközben a Juventus a Chelsea otthoná-
ban lép pályára. Az Európa Liga és a Konferencia Liga csoportkörében legközelebb csütörtökön 
játszanak. Előbbiben a Ferencváros érdekelt, de már nem maradt esélye továbbjutni a kieséses 
szakaszra. Utóbbi sorozatban a Kolozsvári CFR-nek még maradt matematikai esélye a folytatás-
hoz, ehhez viszont nyernie kellene a Randers vendégeként.




