
Harminckét sportoló ke-
rült be a Román Olimpiai 
és Sportbizottság (COSR) 

hétfőn indított, Szamuráj 2020 
nevű programjába, melynek ré-
vén az éremesélyesnek tartott 
versenyzők felkészülését finan-
szírozzák a 2020-as tokiói nyári 
olimpiára. Első körben evező-
sök, kajakosok, tornászok, bir-
kózók és vívók kerültek fel a 
listára, de a következő évek-
ben ez a világversenyeken elért 
eredményektől függően módo-
sulhat.

„Eredményességre van szük-
ségünk, a szamurájok pedig 
olyan harcosok, akik nemcsak 
folyamatosan edzenek, hanem 
becsületesen, sportszerűen is 
harcolnak. Tisztelik az ellen-
felet és önmagukat” – fogal-
mazott Mihai Covaliu, a COSR 
elnöke a projekt bemutatásakor. 
Hangsúlyozta, az új program 
révén egy elitcsapat kovácso-
lódik majd össze az ország leg-
jobb sportolóiból. „Arra épül, 
hogy a teljesítményt jutalmaz-

zuk" – közölte. Ezen elv alap-
ján 2020-ig a világversenyek 
első hat helyén végző spor-
tolók kerülhetnek be a prog-
ramba, ugyanakkor azok, akik 
nem tudják tartani a magas 
szintet, kikerülnek a kiemelt 
támogatási rendszerből. A hét-
fői sajtótájékoztatóról beszá-
moló Agerpres hírügynökség 
alapján a Szamuráj 2020 ne-
vű program tagjainak ösztön-
díja elérheti a havi 6 ezer lejt, 
ami így kiegészítené az olim-
piai kerettagságért járó 1500 
lejes prémiumot. Ezen túlmenő-
en egy gépkocsigyár autóval ju-

talmazza majd a dobogóra álló 
versenyzőket. Covaliu hangsú-
lyozta, senkinek sem lesz „bé-
relt helye” a projektben, csakis 
az arra érdemes sportolók kap-
nak majd helyet. Megjegyezte, 
nem lesz kivételezés, így a te-
niszező Simona Halepet vagy 
Horia Tecăut is szívesen látják, 
de először olimpiai kerettagok-
ká kell válniuk.

Az eseményen részt vett Ma-
rius Dunca sportminiszter is, 
aki unikumnak tarja ezt a kez-
deményezést. „Először látok 
egy projektet és felelősségválla-
lást. Támogatom az elgondolást, 

és mellé állok a szövetségek 
hasonló rangsorolásával, ha 
teljesítményt mutatsz fel, tá-
mogatást is kapsz érte” – fogal-
mazott. A tárcavezető különben 
vasárnap délután Besztercén, 
a testépítő- és fitnesz-világbaj-
nokság zárónapján adott han-
got ismételten véleményének, 
miszerint a sportfinanszíro-
zás egy feneketlen zsák, amely 
változtatásra szorul. „A sport-
minisztériumhoz tartozó klu-
boknál is végeztünk felmérést, 
és talán túl sok olyan szakág 
van, ahol két-három éve csak 
egy-két sportolót foglalkoz-

tatnak. Ez így nem hatékony, 
be kell zárni, a pénzt pedig 
átiranyítani oda, ahol teljesít-
ményt mutatnak fel” – fogalma-
zott egy nappal korábban.

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

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Hatvan év után az olasz 
labdarúgó-válogatott nélkül 
rendezik meg jövőre a világbaj-
nokságot, ugyanis hétfőn este a 
milánói visszavágón nem tudta 
ledolgozni egygólos hátrányát a 
svédekkel szemben.

A Squadra Azzurra harmad-
szor hiányzik majd a torná-
ról: 1930-ban nem indult, az 
1958-as svédországi vb-re pe-
dig szintén nem jutott ki. A 
skandináv ország képviselői vi-
szont 2006 után térnek vissza 
a futballvilág legnagyobb ren-
dezvényére, amelyen 12. alka-
lommal szerepelhetnek majd. 

Az első félidő ugyanolyan fe-
szült hangulatban telt, mint 
amilyen a solnai odavágó volt. 
Több vitatott jelenetet is lát-
hattak a nézők a találkozón, 
az olaszok egy buktatás utáni, 
míg a svédek két kezezés utá-
ni 11-est kértek számon a spa-
nyol játékvezetőn. A 20. perctől 
hatalmas mezőnyfölényben 
futballozott a négyszeres vi-
lágbajnok olasz csapat, de a be-
fejezések rendre pontatlanok 
voltak. A folytatásra annyit vál-
tozott a játék képe, hogy mivel a 
hazaiak egyre jobban kinyíltak, 
a vendégek előtt is komoly lehe-

tőségek adódtak, gyors ellen-
támadások végén. Az olaszok 
hiába egykapuztak a meccs 
nagy részében, gólt nem tudtak 
szerezni, így 1–0-s összesítés-
sel alulmaradtak a párharcban. 
Európai vb-pótselejtező, vissza-
vágó: Olaszország–Svédország 
0–0, továbbjutott Svédország, 
1–0-s összesítéssel. Vasárnap 
este Horvátország és Svájc sze-
rezte meg a vb-részvételi jogot. 
Az utolsó európai pótselejtező, 
az Írország–Dánia összecsapás 
lapzártánk után fejeződött be. 
Az írek 0–0-ról várták a dublini 
visszavágót.
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Sportesemények a televízióban
13.30 Sznúker, Mestertorna, Sanghaj, Kína (Eurosport 1)
16.00 Férfi kézilabda, Bölények Ligája, 11. forduló: Bukaresti CSM–Fogarasi VSK 
(TVR 2)
16.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, London (Digi Sport 2, Telekom Sport 2)
18.00 Férfi röplabda, Román Kupa, 2. forduló: 
Tricolorul Ploiești–Bukaresti Steaua (Digi Sport 4)
19.00 Férfi kosárlabda, FIBA Európa Kupa: Kolozsvári U-BT–Dinamo Tbiliszi 
(Digi Sport 3)
19.00 Női kézilabda, Virágok Ligája, 10. forduló: Bukaresti CSM–Kolozsvári U 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 1)
21.30 Női kosárlabda, Európa-bajnokság, selejtező: Franciaország–Románia 
(Digi Sport 3)
22.00 Tenisz, ATP-világbajnokság, London, Egyesült Királyság 
(Digi Sport 2, Telekom Sport 2)

Teljesítményalapú támogatási programot indított a hazai olimpiai bizottság

Romániai szamurájok Tokióba

Covaliu és a szövetség célja, hogy a tokiói csúcseseményen helyreállítsák a hazai sport renoméját

Teljesítményfüggő 

támogatási progra-

mot indított a hazai 

élsportolók számára 

a Román Olimpiai 

és Sportbizottság 

(COSR) a 2020-as 

tokiói olimpiára való 

felkészülés ösztönzése 

érdekében.

Olaszország nem jutott ki a vébéreLöke az egyik jelölt Althaus pótlására

Anja Althausnak súlyos sérülés miatt minimum három-négy hónapot 
ki kell hagynia, így a női kézilabda Bajnokok Ligája címvédőjének, 
a Győri Audi ETO KC-nak új beálló után kell néznie. Bartha Csaba 
elnök a Sport Tv Harmadik Félidő című műsorában nem titkolta, 
hogy Heidi Löke az egyik jelölt. „A sérülés után azon gondolkoztunk 
Ambrossal, hogy kik azok a játékosok, akik szóba jöhetnek. Többször 
szóba került Heidi. Vele nagyon jó kapcsolatban váltunk el” – mondta 
Bartha Csaba. A Győri ETO elnöke szerint négy-öt alternatívájuk van 
a pótlásra, de nem szeretne más nevet mondani. Viszont optimista, 
szerinte a világbajnokság előtt eldől, ki jelenti majd a megoldást. A 
további sérültekről is nyilatkozott: „Nycke Groot játszhatott volna 
a Midtjylland ellen, de nem akartunk kockáztatni. A többiek, Tomori 
Zsuzsa, Jana Knedlíková és Anne Mette Hansen még nem. Sajnálom, 
hogy ezt kell mondanom a magyar válogatott szempontjából, de 
nem látok rá reális esélyt, hogy Tomori Zsuzsa tud menni a világbaj-
nokságra, hiszen egyáltalán nem végez még kézilabdaedzést. Tehát 
ők hárman január elején térhetnek vissza, ez a reális.”

Tapasztalt trénerrel kötött 
szerződést a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK labdarúgócsapat. Az 
új edző már hétfőn este megér-
kezett a háromszékiekhez.

A klub vezetősége kedden 
reggel jelentette be a hírt, 
hogy a továbbiakban Eugen 
Neagoe lesz a csapat vezető-
edzője. Az új tréner játékos-
ként megfordult többek közt 
az Universitatea Craiovánál, a 

Konstancai Farulnál, a Vasas 
Budapestnél, a Ferencváros-
nál, a ciprusi Alki Larnacánál, 
az Omonia Nicosiánál, a Buka-
resti Dinamónál és az Extensiv 
Craiovánál is. Edzőként az 
Universitatea Craiovánál kezd-
te pályafutását, irányította a 
Zsilvásárhelyi Panduriit, a Bu-
karesti Steauát, továbbá a ro-
mán válogatott másodedzője is 
volt. Legutóbb a Jászvásári Poli 

CSM-et készítette fel a mecs-
csekre. Nagy Sándor és Kulcsár 
László, akik Valentin Suciu tá-
vozásával ideiglenesen átvet-
ték az együttes irányítását, a 
továbbiakban is a Sepsi OSK-
nál fognak dolgozni – közölte 
Diószegi László klubelnök. Az 
új edző már hétfőn megérke-
zett Sepsiszentgyörgyre, ked-
den délelőtt pedig találkozott a 
csapattal is.

Eugen Neagoe a Sepsi OSK új edzője
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