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REKLÁM

A târgovișteiek visszalépése miatt újratervezik a női kosárlabda-élvonal menetrendjét

Riválist veszített a Sepsi SIC
A Târgoviștei CSM visz-

szalépése miatt töröl-

ték a női kosárlabdázók 

Szuperkupa-meccsét, 

és újrasorolják az élvo-

nalbeli bajnokság me-

netrendjét.

A Iași után a Târgoviștei CSM 
női kosárlabdacsapata is 
visszalépett a 2017–2018-

as élvonalbeli bajnokságtól, ezért 
a Román Kosárlabda-szövetség 
eltörölte a Szuperkupa-mérkő-
zést – amelyet a Román Kupa-
győztes Dâmbovița megyeiek a 
román bajnok Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi SIC ellen vívtak volna szep-
tember 23-án – és pénteken újra-
sorsolják a tízcsapatosra apadt 
pontvadászat párosításait. A teg-
napi közlemény értelmében a Ro-
mán Kupa első körének menet-
rendjén nem változtatnak.

A korábban többszörös baj-
nok Târgoviște hétfő esti beje-
lentése alapján az átigazolási ti-
lalma miatt „képtelen” lett vol-
na versenyképes keretet össze-
állítani az élvonalra, de a másod-
osztályban feljutási szándékkal 
lépnek majd pályára. Abban bíz-
nak, hogy sikerül rendezniük vi-
tás ügyüket korábbi edzőjükkel, 
George Dikeoulakosszal, akivel 
szemben 2013-ban a genovai ko-
sárlabda-bíróságon veszítettek 
pert, majd a FIBA is szankcionál-
ta a klubot az elmulasztott kifize-
téseiért, míg végül a hazai testü-
let is megbírságolta, és a bajnok-
ságból való kizárással fenyegette 
meg az adósságai miatt. A görög 
szakvezető időközben civil pert 
is nyert a târgoviștéi törvényszé-
ken, ezért a CSM-nek mintegy 
90 ezer eurót kellene fizetnie az 
edzőnek, 10 ezer eurót pedig az 
ügynökének.

Rusz István, a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC kosárlabdacsapa-

tának menedzsere a Krónikának 
nyilatkozva – „szurkolói szem-
mel” – sajnálatát fejezte ki a tör-
téntek miatt, mert a két együttes 
mindig nagy rangadót vívott egy-
más ellen. „Az pedig nekünk is 
rossz, hogy emiatt újrasorolják 
a bajnokságot. A FIBA Európa-
kupába is benevezve nekünk jó 
volt az, ahogyan júliusban elké-
szítették a párosításokat” – fűz-
te hozzá.

A háromszéki együttes, mint 
ismert, október 12-én a lengyel 
Energia Torun ellen kezd hazai 
pályán a nemzetközi klubtornán, 
míg az országos bajnokságban 
– a most eltörölt Szuperkupa-
meccs után – a Galacot fogadta 
volna október 4-én. A visszalépő 
együttesek miatt a címvédő Sepsi 
SIC mellett a Galaci Phoenix, az 
Alexandria, a Temesvári SCM, a 

Gyulafehérvári CSU, a Szatmár-
németi CSM, a Brassói Olimpia, 
az Aradi ICIM, a Kolozsvári CSU 
és a Marosvásárhelyi Sirius ma-
radt az élvonalban.

Ragaszkodni a szabályokhoz

Közülük négyen – a brassóaik, 
a fehérváriak, a szatmáriak és 
a kolozsváriak – a Közép-Euró-
pa Ligában (CEWL) is érdekeltek 
lesznek. Ezt a sorozatot tovább-
ra is a cseh szövetség szervezi, 
ezért a hazai szervezet Rusz jel-
zésére figyelmeztette az érintett 
hazai klubokat, hogy csak öt kül-
földi kosarast szerződtethetnek, 
nem pedig hatot – ahogyan azt a 
CEWL lehetővé teszi. A Sepsi SIC 
menedzsere lapunknak hangsú-
lyozta, hogy a bajnokságban sze-
replő klubok közösen döntöttek 

a légiósszabályról, ő pedig csak 
emlékeztetni kívánta a szövet-
séget arra, hogy kizárólag a FI-
BA által szervezett sorozatok-
ban részt vevő kluboknak enge-
délyezett plusz egy külföldi, eu-
rópai kosárlabdázót leszerződ-
tetnek. „Ha a többi klub fellebbez 
ellene, az már nem az én gon-
dom, de ha a Román Kosárlab-
da-szövetségnél megint kifordít-
ják a szabályokat, akkor mi sem 
indulunk többet európai klub-
tornán, mert úgy látszik teljesen 
mindegy, hogy olyan sorozatban 
indulunk, amelyikben Romániá-
nak pontot gyűjtünk, miközben 
a CEWL-ért nem járnak FIBA-
pontok” – fogalmazott a sport-
menedzser.

Felkészülések hevében

A lapzártánk után Győrben ba-
rátságos mérkőzést játszó Sepsi 
SIC csütörtöktől Szekszárdon, 
a Sió Kupán folytatja a felkészü-
lést. Rusz megjegyezte, hogy a 
Brassói Olimpia elleni „csapat-
bemutató meccseken” még érző-
dött, hogy a szezon elején járnak, 
ám ezzel együtt a barcaságiak 
nem tudták megszorongatni őket 
az új sportcsarnokjukban. „Erős-
nek ígérkezik a Szatmárnéme-
ti CSM és a Kolozsvári U, de iga-
zából még nem ismerjük a játék-
erejüket, mert nem láttuk őket 
játszani” – fűzte hozzá, amikor 
a 2017–2018-as szezon erőviszo-
nyairól kérdeztük.

A Kolozsvári Universitateánál 
egyébként Dragan Petricevic utó-
lag meggondolta magát, és mégis 
vezetőedzője maradt az élvonal-
beli csapatnak, amely a miskol-
ci barátságos mérkőzései után 
szeptember 15-17-én a Sirius Ku-
pán lép pályára Marosvásárhe-
lyen – ahová a házigazda Sirius 
még a Brassót és a Kecskemétet 
is meghívta. Szezonbeli első tét-
meccsüket ép a szatmáriak ellen 
vívják a Román Kupa szeptember 
27-ei első körében.
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Költözik
a Luceafărul?
Nem sokkal azután, hogy 
az új, Târgu Jiu-i klubveze-
tés és Cristian Dulca vezető-
edző megnyugtatta a nagyvá-
radi közvéleményt arról, hogy 
a Luceafărult nem költözte-
tik el Bihar megyéből, teg-
nap Petrozsény helyi tanácsa, 
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi pol-
gármester kezdeményezésére 
határozattervezetben készült 
jóváhagyni, hogy a Körös-par-
ti együttes hivatalos mérkőzé-
seket játszhasson a Jiul városi 
stadionjában. Lapunk telefo-
non próbálta elérni az elöljárót, 
de a hivatalban „nem látták”, 
és Lucia Vladimirescu klubve-
zető sem volt elérhető lapzár-
tánkig. A ProSportnak ugyan-
akkor közölte: nincs tudomása 
a petrozsényi határozatterve-
zet indokairól, ők ugyanis vál-
tozatlanul Nagyváradon akar-
ják szerepeltetni a másodosz-
tályos bajnokságban érdekelt 
és több helyi játékost is foglal-
koztató csapatukat. „Külön-
ben nem vettük volna meg a 
szentmártoni sportbázist” – 
fűzte hozzá. A petrozsényi sta-
diont jelenleg a negyik ligában 
szereplő helyi Jiul, valamint 
a harmadosztályos Șirineasa 
használja. Nagyváradon a 
Luceafărul az egyetlen csapat, 
amelyik a hazai profi bajnoksá-
gokban érintett.

Gyászolnak a vívók

Hatvannyolc éves korában el-
hunyt Tudor Petruş, kolozsvá-
ri születésű tőrvívóedző, aki 
pályafutása során többek kö-
zött az 1996-os atlantai olim-
pián aranyérmes Laura Badeát 
vezette sikerre. A neves szak-
ember a Steaua Sportklub csa-
patának szakvezetője volt, de 
a román női tőrvívó-válogatot-
tat is világbajnoki címre vezet-
te 1994-ben és 1995-ben.

Milliárdos jutalom

A Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) 1,318 milliárd euró 
összedíjazással szervezi meg 
a 2017–2018-as Bajnokok Li-
gáját, amelyből ötven milliót az 
utolsó selejtezőkörben részt 
vevő csapatok között oszt ki, 
így az ott elbukó román ezüst-
érmes FCSB 2 millió euróval vi-
gasztalódhat. A csoportkörbe 
jutott együttesek már 12,5 mil-
lió eurós jutalmat biztosítottak 
be maguknak, amely eredmé-
nyeiktől függően növekedhet: 
a győzelemért 1,5 millió euró, a 
döntetlenért 500 ezer euró járt 
a főtáblán. A negyeddöntőbe 
jutásért további 6,5 millió eurót 
fizetnek az érintetteknek, míg 
az elődöntős szereplés 7,5 mil-
lió eurós pluszbevételt jelent. 
Az aktuális szezon BL-győztese 
15,5 millió euróval növelheti 
addigi jutalmát, míg a vesztes 
11 millió euróval vigasztalód-
hat. A spanyol Marca lap számí-
tásai szerint egy klub 57,2 mil-
lió eurós bevételre is szert te-
het a BL-szerepléssel.

Megtört a Vasile Miriuță edzet-
te Chiajnai Concordia nyeretlen-
sége a hazai élvonalbeli labdarú-
gó-bajnokság aktuális szezonjá-
ban, miután a kilencedik fordu-
lóban 2-1-es győzelemmel rabol-
ta el a három pontot a Medgyesi 
Gaz Metan otthonából. A hétfő 
este kiemelt mérkőzést ugyan-
akkor Bukarestben játszották, 
ahol Temesvári ACS Polinak si-
került „hőstettet” véghez vinnie 
a Dinamo fellett aratott 2-1-es si-
kerével. A Bega-partiakat edző 
Ionuț Popa a lefújást követően 
úgy fogalmazott, hogy eleinte 
még csak abban reménykedett, 
hogy nem fognak sok gólt kap-
ni, de a második félidőben már 
nekik is voltak helyzeteik. „Nem 
akartunk kis csapat lenni” – vé-
lekedett a szakvezető, akit a há-
zigazdák szurkolói a válogatott 
szövetségi kapitányi tisztségé-
re is alkalmasnak találtak. Ve-
le szemben, a tisztségre javasol-
tak között számon tartott Cosmin 
Contra rendkívül csalódott volt 

az újabb kudarc miatt, és leszö-
gezte: ad még egy esélyt tanítvá-
nyainak, de ha nem lesz változás, 
akkor távozik a Ștefan cel Mare 
úti gárdától. A következő forduló-
ban Craiovára látogatnak, amely 
mögött épp három ponttal ma-
radnak most el a hetedik helyen, 
miközben a Poli megelőzte őket.

KRÓNIKA

Bukarestben nyert a Poli
Kilencgólos győzelemmel mu-
tatkozott be a román jégkorong-
bajnokság alapszakaszában a 
Csíkszeredai Sportklub: Leo 
Gudás edző legénysége hétfő 
este 11-2-re múlta felül a Buka-
resti Steauát a Vákár Lajos Mű-
jégpályán.

Bár a mérkőzés feléig jól tar-
totta magát a bukaresti gárda, a 
játék képe alapján a csíkiak győ-
zelme egy percig sem volt kér-
déses. A Sportklub szakvezeté-
se a fiataloknak is játéklehetősé-
get adott, azok is jégre léphettek, 
akik az Erste Ligában keveseb-
bet fognak játszani. A hazaiak 
góljait Antal Zsombor (3), Fodor 
Csanád, Radim Valchar, Egyed 
Róbert, Rokaly Szilárd, Peter 
Fabus, Molnár Zoltán, Eduard 
Cășăneanu és Papp Szabolcs 
szereztek, míg a vendégektől 
Florin Creangă és Antal Alfréd 
volt eredményes.

A hazai szövetség megvál-
toztatott programja szerint a 
Sportklub lapzártánk után ját-

szotta le a második mérkőzé-
sét a Steaua ellen, így az Erste 
Ligában pénteken 19 órától ren-
dezendő, Fehérvári Titánok el-
leni összecsapásáig szabad 
lesz. Ebben a nemzetközi baj-
nokságban a Titánok 4-2-es ve-
reséggel kezdtek – a Budapes-
ti MAC-től kaptak ki hazai pá-
lyán. Ugyanakkor nyert 6-0-ra 
a Ferencváros az újonc Vienna 
Capitalsszal szemben, míg hét-
fő este az Újpest múlta felül 3-1-
re a Dunaújvárosi Acélbikákat.

A hazai bajnokságot a Gyer-
gyó szentmiklósi Progyam és a 
Galaci Dunărea sem kezdte még 
meg, ezért barátságos mérkőzé-
seken mellegítettek: az első ta-
lálkozót a moldvaiak, a máso-
dikat pedig a házigazda széke-
lyek nyerték 5-3-ra. A Galac hét-
végén kezd a Steaua vendége-
ként, a brassói jégpályán, míg 
a Progym jövő kedden fogadja a 
Sportklubot.

DOBOS LÁSZLÓ

„Bakákat” vert a Sportklub

  1. CFR 971118-6 22
  2. Astra 953113-6 18
  3. Craiova 953112-5 18
  4. FCSB 953112-7 18
  5. Botoşani 951314-10 16
  6. Temesvár 951311-10 16
  7. Dinamo 950413-8 15
  8. Voluntari 932411-12 11
  9. Viitorul 9 3 2 4 6 - 7 11
10. Iaşi 9 2 4 3 6 - 1 010
11. Sepsi OSK 9 3 0 6 7 - 1 59
12. Chiajna 9 1 2 6 7 - 1 25
13. Medgyes 91175-18 4
14. Juventus 90366-15 3A
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Búcsú. Az idei szezonban már nem lesz Sepsi SIC–Târgoviște rangadó




