
11Krónika  2017. december 7., csütörtökSPORT

Az LPF tegnapi közgyűlésén pénzügyi mentőövet is jóváhagytak a kluboknak

Jöhet a videóbíró a Liga 1-be
Szponzorok segítségé-

vel vezetnék be a videó-

bíró-technikát a hazai 

élvonalbeli labdarúgó-

bajnokság 2018–2019-

es szezonjában.

Jövőre már a hazai élvonalbe-
li labdarúgó-bajnokságban is 
videóbíró segíthet csökken-

teni a játékvezetői tévedésekből 
adódó elégedetlenséget, miután 
a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 
tegnapi rendkívüli közgyűlésén 
úgy döntöttek, hogy megoldást ta-
lálnak a technika finanszírozá-
sára. A testület alelnöke, Robert 
Pongracz bejelentése alapján a 
Liga 1-es klubokat képviselő ti-

zennégy tag közül tizenhárom 
szavazott igennel a 2018 márci-
usától akkreditálható rendszer 
bevezetésére. Ez a magas arány 
nem jelent meglepetést, hiszen 
több egyesület már korábban is 
szorgalmazta annak alkalmazá-
sát. Ezt újraválasztása után Gino 
Iorgulescu LPF-elnök pénzügyi-
leg nem tartotta kivitelezhető-
nek, most viszont úgy fogalma-
zott, hogy már az idei szezon rá-
játszásának egyik meccsén sze-
retnék tesztelni a Nyugaton már 
több helyen alkalmazott techni-
kát. „A költségeket befolyásol-
ja a felszerelés, de meccsenként 
két pluszbíróra és két operatőr-
re is szükség lesz. Hazai szak-
emberek segítségével kiszámol-
tuk, hogy mintegy 6-700 ezer eu-
róra lenne szükség két szezonra, 
de akár a másfél millió eurót is el-
érheti a rendszer alkalmazásá-

val járó kiadás. Mi megpróbáljuk 
a legolcsóbb megoldást válasz-
tani, de szeretnénk, ha a 2018–
2019-es idényben már mindegyik 
találkozón használnák” – közöl-
te a közgyűlést követő sajtótájé-
koztatón. Hangsúlyozta, a kivi-
telezéshez szponzorok támoga-
tására számít, mert semmiképp 
sem szeretnék ezzel a kiadással 
a klubokat terhelni. A Iorgulescu 
által becsült összeg egyébként 
Justin Ștefan főtitkár elmondása 
alapján két szezonra vonatkozik.

A meccsek videófelvételeit 
egyébként más sportágakban, 
így például kosárlabdában, jég-
korongban vagy rögbiben is se-
gítségül hívták már, és több eset-
ben az összecsapást élőben köz-
vetítő csatornák segítettek eldön-
teni egy-egy kérdéses helyze-
tet az általuk rögzített képek já-
tékvezető általi visszanézésével. 

A hazai Liga 1-ben, mint ismere-
tes, az összes mérkőzést élőben 
közvetítik.

A közgyűlésen különben arról 
is döntöttek, hogy ezentúl lehe-
tőséget adnak a pénzügyi problé-
mákkal bajlódó kluboknak arra, 
hogy a tévéközvetítési díjakból 
származó bevételeket a két rész-
letben történő kifizetés helyett 
fordulónként kapják meg. Ezt in-
dokolt esetben a közgyűlés hagy-
ja majd jóvá, remélve, hogy ez-
által elkerülhető a fizetésképte-
lenné váló csapat visszalépése a 
pontvadászattól. Hangsúlyozták, 
hogy ez az összes klub érdeke is 
egyben, mert a csökkenő meccs-
számmal fordulónként összesen 
mintegy 100 ezer euróval kapnak 
majd kevesebbet a tévéközvetíté-
sek után.
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Felfüggesztette Oroszország 
tagságát a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB), és ezzel auto-
matikusan kizárta annak spor-
tolóit a 2018. február 9. és 25. kö-
zött rendezendő pjongcsangi té-
li ötkarikás játékokról. A rég-
óta húzódó doppingbotrány fo-
lyományaként hozott döntés ér-
telmében a kvótát szerző orosz 
sportolók a tavalyi riói nyári 
olimpiához hasonlóan újfent 
csak külön engedéllyel, szigo-
rú ellenőrzések mellett, a bizott-
ság független zászlaja alatt ver-
senyezhetnek majd a dél-koreai 
csúcseseményen. A lausanne-i 
székhelyű szervezet végrehaj-
tó bizottságának kedd este meg-
hozott határozata szerint a se-
regszemlére az orosz sport-
minisztérium képviselői nem 
kaphatnak akkreditációt, mi-

közben a korábbi tárcaveze-
tő Vitalij Mutkót és helyette-
sét, Jurij Nagornihet eltiltották 
a jövőbeli ötkarikás játékoktól. 
A 2014-es szocsi olimpia szer-
vezőbizottságának igazgatóját, 
Dimitrij Csernisenkót kizárták 
a 2022-es pekingi játékok rende-
zését irányító bizottságból, mi-
közben az Orosz Olimpiai Bi-
zottságot – az ügy kivizsgálási 
költségének megtérítéseként – 
15 millió dollár kifizetésére kö-
telezték.

Felfüggesztették az Orosz 
Olimpiai Bizottság elnökének, 
Alekszandr Zsukovnak a NOB-
tagságát is, ám ő már kedd es-
te bejelentette, hogy sportolóik a 
Nemzetközi Sportdöntőbíróság-
hoz (CAS) fordulnak a szankció 
miatt. Ennek megfelelően teg-
nap huszonkét – a szocsi játé-

kok doppingtesztjeinek felül-
vizsgálata után – diszkvalifikált 
olimpikon (köztük Alekszandr 
Legkov, az 50 kilométeres sífu-
tás bajnoka és a bobosok kétsze-
res olimpiai bajnoka, a sportág 
országos szövetségének elnöke, 
Alekszandr Zsubkov) fellebbe-
zett a határozat ellen.

Mint ismeretes, a Nemzetkö-
zi Doppingellenes Ügynökség 
(WADA) által korábban megbí-
zott kanadai jogászprofesszor, 
Richard McLaren vezette füg-
getlen vizsgálóbizottság állami-
lag támogatott, rendszerszintű 
doppingolást tárt fel az oroszok-
nál. Ennek nyomán a NOB önálló 
fegyelmi eljárást indított a sváj-
ci Samuel Schmid irányításával, 
a szocsi olimpia tesztjeinek új-
raelemzését követően pedig no-
vember óta 25 versenyzőt til-

tottak el – és fosztották meg ér-
meiktől, aminek következtében 
Norvégia került a 2014-es olim-
pia összesített éremtáblájának 
élére. Mindezek ellenére volt és 
jelenlegi versenyzőket érthető-
en felháborított a NOB döntése. 
Az egykori legendás műkorcso-
lyázó, Tatjana Tarasova példá-
ul nemzeti sportjuk elleni „gyil-
kosságnak” tartja az általa igaz-
ságtalannak tartott határoza-
tot. A NOB hivatalos közleményé-
ben ugyanakkor a bizottság első 
embere, Thomas Bach úgy fogal-
maz, hogy példátlan támadás ér-
te az olimpiai játékokat és a sport 
egészét, a bizottság pedig „követ-
kezetesen arányos” büntetése-
ket osztott ki, megvédve a tisztán 
versenyző sportolókat.

A versenyzők egyébként 
önál lóan dönthetnek arról ,  

hogy elindulnak-e majd a sem-
leges lobogó alatt, de így is kér-
déses, hogy a téli sportokban 
élen járó orosz klasszisok je-
len lesznek-e a februári csúcs-
eseményen. A jégkorongozó Ilja 
Kovalcsiuk szerint a NOB ki-
számítható politikai döntést 
hozott, de ha az orosz sporto-
lók elmennek az olimpiára, az 
egyesíteni fogja az országot. 
„Minden tiszta versenyzőnek 
részt kell vennie” – hangsú-
lyozta a korábbi NHL-es hokis. 
Marija Zaharova orosz külügy-
miniszter szóvivője leszögezte: 
„Soha nem fognak tudni ledön-
tetni minket. Sem világhábo-
rú, sem a Szovjetúnió szétesé-
se, sem a büntetések nem tör-
tek meg. Túléljük.”
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Bekeményített a NOB: Oroszország nélkül rendezik a téli olimpiát

Románia női kézilabda-váloga-
tottja bebiztosította továbbju-
tását a németországi világbaj-
nokság csoportköréből, miután 
a harmadik fordulóban 19-17-
re legyőzte az addig hozzá ha-
sonlóan hibátlan mérleggel lis-
tavezető Spanyolországot. A két 
évvel ezelőtt bronzérmes piros-
sárga-kékeknek ez volt az eddigi 
legnehezebb összecsapásuk az 
A jelű hatosban, ahol végig kiéle-
zett csatában, drámai hajrában 
szerezték meg a két pontot. Eb-
ben főszerepet vállalt a kapus, 
Iulia Dumanska, és a meccs leg-
értékesebb játékosának válasz-
tott Crina Pintea, aki a hatvan 
percből 59-et töltött a pályán. 
Cristina Zamfir még meg is sé-
rült, de tegnapra kiderült, hogy 
a továbbiakban is segítségére le-
het a jelenleg hat ponttal listave-
zető együttesnek. A Román Ké-
zilabda-szövetség (FRH) elnö-
ke, Alexandru Dedu megjegyez-
te, az eddigi eredmények telje-
sen természetesek, még csak 
annak örül, hogy a pályán ösz-
szekovácsolódott, céltudatos, 
ötletgazdag és harcos csapa-
tot látott játszani. A DigiSport 
tegnapi műsorának nyilatko-

zó sportvezető megjegyezte: a 
nyolcaddöntő lesz igazán fontos 
a számukra, utána már mindent 
„bónuszként” fog értékelni.

Az egyenes kieséses szaka-
szig viszont még két forduló hát-
ravan a csoportkörből, Romá-
nia pedig ma azzal az Angolával 

játszik (19 óra, TelekomSport), 
amelyik legutóbb a riói olimpián 
tréfálta meg. A nulla ponttal ötö-
dik helyen álló afrikai együttest 
kedden kora este az a Francia-
ország győzte le 35-13-ra, amely 
így ugyancsak biztossá tette 
részvételét a nyolcaddöntőben. 
Továbblépett még Oroszország, 
Németország és Szerbia is, mert 
kedden este a C csoportban 
Oroszország–Brazília 24-16 és 
Dánia–Tunézia 37-19, a D hatos-
ban pedig Hollandia–Kamerun 
29-22 és Németország–Szer-
bia 22-22-es eredményeket je-
gyeztek.

A Magyarországot az összetett 
negyedik helyén soraiban tudó B 
csoportban Svédországnak sike-
rült 36-32-re legyőznie a csehe-
ket, a címvédő és egyben lista-
vezető Norvégia – amelyik már 
szintén biztos nyolcaddöntős – 
pedig a lengyeleket verte 35-20-
ra. A tegnapi szünetnap után 
ma 15 órától lesz a Lengyelor-
szág–Magyarország összecsa-
pás, majd Svédország–Argentína 
és Csehország–Norvégia párosí-
tás szerint játszanak.
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Nyolcaddöntőbe jutott Románia a női kézi-vb-n

Győzelem. Geigerék (a labdával) átlőtték a spanyol falat

Bianca Pascu lett 
az év román vívója
A kardvívásban idén Euró-
pa-bajnoki bronzérmet szer-
ző Bianca Pascu lett a 2017-es 
esztendő legjobbja a Román 
Vívószövetségnél. A Dinamo 
29 éves brassói sportolója mel-
lett elismerték egyebek mellett 
az edzők munkáját is, amelyek 
ranglistáján a férfi kardváloga-
tottat irányító Florin Zalomir és 
Cosmin Hănceanu végeztek az 
élen. Ezalatt nemzetközi szin-
ten is folytatódtak az ilyenkor 
szokásos „év legjobbja” kihir-
detések. Így például a labdarú-
gás történetével és statisztiká-
ival foglalkozó világszerveze-
ténél (IFFHS) Zinédine Zidane 
(Real Madrid) lett az év edzője, 
míg a Joachim Löw (Németor-
szág) a szövetségi kapitányok 
ranglistáján végzett az élen.

Megvannak
a továbbjutók
A Manchester United, a PSG, az 
AS Roma és a Barcelona cso-
portgyőztesként, a Basel, a 
Bayern München, a Chelsea és 
a Juventus pedig az A, B, C, il-
letve D csoportok második he-
lyéről jutott tovább kedd es-
te a labdarúgó-Bajnokok Ligá-
jából. Meglepetések nem tör-
téntek, így a kvartettek har-
madik helyén zárva a Moszk-
vai CSZKA, a Celtic Glasgow, 
az Atlético Madrid és a Lisz-
szaboni Sporting vigaszta-
lódhat Európa Liga-folytatás-
sal. A BL-nyolcaddöntő mező-
nye lapzártánk után véglege-
sedett, míg az Európa Ligá-
ban ma este rendezik a cso-
portkör utolsó fordulóját. A BL 
6. fordulójának kedd esti 
eredményei, A csoport: Man-
chester United–CSZKA 2-1, 
Benfica–Basel 0-2. A végered-
mény: 1. Manchester Uni ted 15 
pont, 2. Basel 12, 3. CSZKA 9, 
4. Benfica 0. B csoport: Celtic–
Anderlecht 0-1, Bayern Mün-
chen–Paris Saint-Germain 
3-1. A végeredmény: 1. PSG 
15 pont, 2. Ba yern München 
15, 3. Celtic 3, 4. Anderlecht 3. 
C csoport: AS Roma–Qarabag 
1-0, Chelsea–Atlé tico 1-1. 
A végeredmény: 1. AS Roma 
11 pont, 2. Chelsea 11, 3. Atlético 
7, 4. Qarabag 2. D csoport: 
Olimpiakosz Pireusz–Juventus 
0-2, Barcelona–Sporting 2-0. 
A végeredmény: 1. Barcelo-
na 14 pont, 2. Juventus 11, 3. 
Sporting 7, 4. Olimpiakosz 1.
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