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Teljesítményalapú támogatási programot indított a hazai olimpiai bizottság

Romániai szamurájok Tokióra
Teljesítményfüggő támogatási programot indított 

a hazai élsportolók számára a Román Olimpiai és 

Sportbizottság (COSR) a 2020-as tokiói olimpiá-

ra való felkészülés ösztönzése érdekében.

Cosmin Contra kiáll a hazaiak mellett, nem kér honosítást
Gól nélküli döntetlen is elegendő 
volt vasárnap este Horvátország-
nak és Svájcnak ahhoz, hogy az 
európai pótselejtezők visszavá-
gója után jegyet váltsanak a 2018-
as oroszországi labdarúgó-vi-
lágbajnokságra. Utóbbi, mint is-
mert, épp a magyarok csoportjá-
ban végzett a portugálok mögött 
második helyen, de miután ide-
genben 1-0-ra legyőzte az észak-
íreket, a hazai 0-0-val is kijutott a 
nyári seregszemlére. Eközben a 
horvátoknak még egyszerűbb fel-
adatuk volt, hiszen az idegenbeli 
visszavágó előtt 4-1-re verték ott-
hon a görögöket.

Az oroszországi tornáról lema-
radó Romániának és Magyaror-
szágnak eközben csak a barátsá-
gos meccsek jutottak az évzáróra, 
utolsó felkészülési találkozóikat 
ma hazai közönség előtt vívják. 
A menet közben Sallai Rolandot is 
sérülés miatt „elveszítő” piros-fe-
hér-zöldek 21.15-től fogadják Cos-
ta Ricát, míg Bukarestben a hol-
landok vendégeskednek 21 órától.

Az utóbbi meccset beharan-
gozó sajtótájékoztatón Cosmin 
Contra szövetségi kapitány leszö-
gezte: bár nem elemezte azokat a 
légiósokat, akiket honosíthatná-
nak, az eddigi meccseken látot-
tak alapján nem hinné, hogy len-
nének jobbak a meglévő játékosa-
inál. A hazai sajtó a már román ál-
lampolgárrá vált Eric, az évek óta 
Romániában élő Junior Morais, 
továbbá Mario Camora és Filipe 
Teixeira neveit emlegette, de a 

piros-sárga-kékek mestere elé-
gedettnek mutatkozott az aktuá-
lis csapattal, és nem tartja szük-
ségesnek az Európa más orszá-
gaiban megszokott honosítást az 
erősítéshez. Megjegyezte, tavasz-
szal több fiatalt hív majd meg a vá-
logatottba, hogy barátságos mér-

kőzéseken kipróbálja őket. „Re-
mélem, hogy a Nemzetek Ligája 
rajtjáig néhányan közülük előre-
lépnek a felnőtt válogatott szint-
jére, néhányan pedig kulcsembe-
rekké nőnek ki a csapat számá-
ra. Jó ez a generáció, jelentős dol-
gokat érhetnek el. Csak hinniük 

kell benne. Felelősséget és áldoza-
tot vállaltak” – vélekedett. Contra 
egyébként rossz néven vette, ami-
ért a központi sajtó csorbította ta-
nítványai Törökország elleni 2-0-s 
sikerének értékét az ellenfél játé-
kának bírálatával, és a hollandok 
elleni meccs előtt is a vendégek 
hullámvölgyére fektették a hang-
súlyt. „Most lehetett volna dicsér-
ni is: a törökök azért látszottak 
gyengének, mert nem hagytuk 
őket kibontakozni. Erős keretük 
van a középpályától felfelé, de a fi-
úk megértették, amit kértem tő-
lük. Ahelyett, hogy építenénk, mi 
rombolunk” – fogalmazott.

A 2018-as világbajnokságról 
ugyancsak lemaradó hollandok 
tegnap délután érkeztek meg, szö-
vetségi kapitányuk, Dick Advo-
caat számára pedig a mai lesz 
az utolsó a válogatott élén, hiszen 
már korábban bejelentette távo-
zását. A 70 éves szakember má-
jusban kezdte csak meg harma-
dik mandátumát, de a franciák ál-
tal megnyert A csoportban Svéd-
ország jobb gólkülönbséggel meg-
előzte őket az összetettben, a 
vb-pótselejtezőt érő második he-
lyért vívott csatában. Az északiak 
különben lapzártánk után játszot-
ták le pótselejtezőjük Olaszország 
elleni visszavágóját, ma pedig a 
románok csoportjában második 
helyen végzett Dánia lép pályá-
ra Írországban az első meccsen 
jegyzett gól nélküli döntetlen után.

V. NY. R.

Összesen harminckét spor-
toló került be a Román 
Olimpiai és Sportbizottság 

(COSR) tegnap útnak indított, 
Szamuráj 2020 nevű programjá-
ba, amely révén az éremesélyes-
nek tartott versenyzők felkészü-
lését finanszírozzák a 2020-as 
tokiói nyári olimpiára. Első kör-
ben evezősök, kajakosok, torná-
szok, birkózók és vívók kerültek 
fel a listára, de az elkövetkezen-
dő években ez a világversenye-
ken elért eredményektől függő-
en módosulhat.

„Eredményességre van szük-
ségünk, a szamurájok pedig 
olyan harcosok, akik nemcsak 
folyamatosan edzenek, hanem 
becsületesen, sportszerűen is 

harcolnak. Tisztelik az ellenfe-
let és önmagukat” – fogalmazott 
Mihai Covaliu, a COSR elnöke a 
projekt bemutatásakor. Hangsú-
lyozta, az új program rugalmas, 
átlátható és egyértelmű szabá-
lyok szerint működik, amely ré-
vén egy elitcsapat kovácsolódik 
majd össze az ország legjobb 
sportolóiból. „Arra épül, hogy a 
teljesítményt jutalmazzuk” – kö-
zölte. Ezen elv alapján 2020-ig a 
világversenyek első hat helyén 
végző sportolók kerülhetnek be 
a programba, ugyanakkor azok, 
akik nem tudják tartani a magas 
szintet, kikerülnek a kiemelt tá-
mogatási rendszerből. A tegna-
pi sajtótájékoztatóról beszámoló 
Agerpres hírügynökség alapján 

a Szamuráj 2020 nevű program 
tagjainak ösztöndíja elérheti a 
havi 6 ezer lejt, ami így kiegészí-
tené az olimpiai kerettagságért 
járó 1500 lejes prémiumot. Ezen 
túlmenően egy gépkocsigyár au-
tóval jutalmazza majd a dobo-
góra álló versenyzőket. Covaliu 
hangsúlyozta: senkinek sem 
lesz „bérelt helye” a projektben, 
csakis az arra érdemes sporto-
lók kapnak majd helyet. Megje-
gyezte, nem lesz kivételezés, így 
a teniszező Simona Halepet vagy 
Horia Tecăut is szívesen látják, 
ám először olimpiai kerettagok-
ká kell válniuk.

Az eseményen részt vett Ma-
rius Dunca sportminiszter is, 
aki unikumnak tarja ezt a kez-
deményezést. „Először látok 
projektet és felelősségvállalást. 
Támogatom az elgondolást, és 
mellé állok a szövetségek ha-
sonló rangsorolásával: ha telje-
sítményt mutatsz fel, támoga-
tást is kapsz érte” – fogalmazott. 
A tárcavezető különben vasár-

nap délután Besztercén, a test-
építő- és fitneszvilágbajnokság 
zárónapján adott hangot ismé-
telten véleményének, miszerint 
a sportfinanszírozás egy fene-
ketlen zsák, amely változtatás-
ra szorul. „A sportminisztéri-
umhoz tartozó kluboknál is vé-
geztünk felmérést, és talán túl 
sok olyan szakág van, ahol két-
három éve csak egy-két sporto-
lót foglalkoztatnak. Ez így nem 
hatékony: be kell zárni, a pénzt 
pedig átirányítani oda, ahol tel-
jesítményt mutatnak fel” – fo-
galmazott egy nappal korábban.

Románia, mint ismeretes, csú-
fosan leszerepelt tavaly a riói öt-
karikás játékokon, idén pedig 
csak alig egy-két olimpiai sport-
ágban sikerült érmes helyen zár-
nia a világversenyeken. Azóta 
már a soron következő tokiói 
csúcseseményre összpontosul a 
figyelem, hogy ott helyreállítsák 
a hazai sport renoméját.

V. NY. R.

Élre állt a Steaua a 
Bölények Ligájában
A Steaua élvonalbeli kézilab-
dacsapata újfent letaszítot-
ta az összetett éléről a Dina-
mót, ezúttal ráadásul az egy-
más elleni örökrangadó 31-28 
arányú megnyerésével tor-
názta fel pontjait 22-re, miköz-
ben a címvédő 21 ponttal ma-
radt. Jobb gólkülönbsége mi-
att még a Torda is megelőz-
te a piros-fehér csapatot, ame-
lyik így a tizedik forduló vé-
gén a harmadik helyre szo-
rult. A 11. etap már ma elkezdő-
dik a Dél-Dobrudzsa–Călărași 
(20 óra, DigiSport, Telekom 
Sport) találkozóval, míg hol-
nap Bukaresti CSM–Fogaras 
(16, TVR 2) és Iași–Torda (18) 
párosítás szerint lépnek pályá-
ra. A tabellán 20 ponttal negye-
dik Székelyudvarhelyi KC csü-
törtökön 17.30-kor a Temesvár 
vendége lesz (TVR HD).

Sportcsarnokból 
kitiltott vásárhelyiek

Tartozásaik miatt három ma-
rosvásárhelyi klubot is kitiltot-
tak a helyi sportcsarnokból. A 
létesítmény a Maros Megyei 
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 
fennhatósága alá tartozik, és 
az intézmény vezetőtanácsa 
korábban úgy döntött, hogy 
határidőt szab az elmaradások 
törlesztésére. Sem a Marosvá-
sárhelyi City’us élvonalbeli te-
remlabdarúgó-csapata, sem 
pedig az Olimpic és a Mureșul 
másodosztályos kézilabdacsa-
pata nem tudott időben fizet-
ni, ezért az állami számvevő-
szék felé elszámolással tartozó 
igazgatóság jogi útra terelte az 
ügyet. A Punctul.ro úgy tudja, 
hogy a futsalosok 20 ezer lejjel, 
a két kézilabda-egyesület pe-
dig összesen 23 ezer lejjel tar-
tozik. A Maros KK kosárlabda-
csapata adóssága egy részét 
már törlesztette, de még így is 
maradt 13 ezer lej hátraléka.

Sebastian Vettel 
nyert Brazíliában

Sebastian Vettel, a Ferrari né-
met pilótája nyerte meg a 
Forma–1-es autós gyorsasá-
gi-világbajnokság vasárnap 
késő délután rendezett Bra-
zil Nagydíját Valterri Bottas 
(Mercedes) és Kimi Raikkönen 
(Ferrari) előtt. A sorozatban 
összetettbeli elsőségét már 
korábban bebiztosító Lewis 
Hamilton (Mercedes) ezút-
tal a negyedik helyen ért cél-
ba. A hétvégén egyébként az 
a Felipe Massa volt a közép-
pontban, aki feltételezhető-
en most utoljára versenyzett 
szülőhazájában, hiszen tava-
lyi visszavonulása után csak 
az idei szezonra tért vissza a 
Williams istállóhoz. A Forma–1 
szezonzáró futama két hét 
múlva Abu-Dzabiban lesz.

Esélytelenek nyugalmával kezdenek a román pólósok a világligában
Miközben az elmúlt években a 
Nagyváradi VSK játékosai al-
kották Románia férfi vízilab-
da-válogatottjának gerincét, a 
nyáron átalakított Körös-par-
ti csapatból ezúttal csak hár-
man, Szabó István, Vancsik Le-
vente és Nichita Ilisie kapott 
meghívást Dejan Stanojevic 
szövetségi kapitánytól a világ-
liga mai rajtjára készülő ke-

retbe. A sorozatban ötszörös 
győztes, címvédő szerbek el-
leni idegenbeli összecsapás-
ra elutazó együttesben immár 
a steauások vannak fölényben – 
Călin Cristian, Dimitri Goanță, 
Mihnea Chioveanu, Alexandru 
Ghiban, Daniel Teohari, Victor 
Antipa és Anatolie Elizarov ré-
vén –, de ezúttal még a Dinamo 
és a Sportul is több játékost kül-

dött a csapatba a VSK-nál. Bár 
az is igaz, hogy Marius Țic és 
a válogatottban újoncnak szá-
mító Șerban Abrudan kapusok 
is váradiak. Mellettük Andrei 
Prioteasa, Ionuț Vrânceanu, Tu-
dor Fulea, Nicolae Oanță és Vlad 
Georgescu vett részt az össze-
tartáson, de a Zágrábi Mladost 
centerére, Cosmin Radura, va-
lamint a Berlini Spandauval Baj-

nokok Ligája-résztvevő Tiberiu 
Negreanra is számíthat honfi-
társai ellen a szerb kapitány. 
Tekintettel arra, hogy a csoport-
körből csak az első helyezettek 
lépnek tovább a szuperdöntőbe, 
Románia az esélytelenek nyu-
galmával vág neki a Monteneg-
róval teljes A trió küzdelmeinek, 
de felkészülésül szolgál majd a 
jövő évi Európa-bajnoki pótselej-

tezőkre. Magyarország ellenben 
főesélyes a C csoportban, ahol 
ma szabadnapos lesz, míg Spa-
nyolország Hollandiát fogadja az 
első fordulóban. A B csoportban 
Horvátország–Oroszország ösz-
szecsapással kezdődik a soro-
zat, és Németország rajtja „ha-
lasztódik” december 12-re.
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Edzenek. Barátságos meccsre készül a román válogatott
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