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Raluca Strămăturaru hetedik helyen zárt szánkózásban a phjongcshangi téli olimpián

„Becsúszott” egy román bravúr
Újabb jelölt 
a focielnökségre
Adrian Teodorescu is bejelen-
tette tegnap, hogy megpályáz-
ná a Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) elnöki tisztségét az ápri-
lisi tisztújító közgyűlésen. A Gazeta 
Sporturilornak nyilatkozó, 50 éves 
egykori futballhátvédet 2008-ban 
nemkívánatos személynek nyil-
vánított az FRF, miután a Galaci 
Dunărea futballklubja megvádol-
ta, hogy két játékosukat arra biz-
tatta, hogy bundázzák meg a mecs-
cset. Eltiltása két évig tartott. 
Teodorescu mellett, mint ismert, 
Sorin Răducanu, Victoraș Iacob és 
Marcel Pușcaș is kandidálni akar 
az elnökválasztáson, de a regnáló 
sportvezető, Răzvan Burleanu leg-
erősebb kihívójának Ionuţ Lupescu 
számít. A európai testület eddi-
gi technikai igazgatója az Adevărul 
napilapnak úgy vélekedett, hogy 
nem lesz „tiszta harc”, de elég rég-
óta tevékenykedik már a labdarú-
gásban ahhoz, hogy az események 
megviseljék.

Kikapott a Botoșani 
a moldvai rangadón
A Iași nyerte meg a hazai labdarú-
gó-élvonal moldvai derbijét, miu-
tán a Liga 1 24. fordulójában 1-0-ra 
legyőzte a Botoșani-t. Szintén hét-
fő este nyert 4-3-ra a Dinamo a 
Chiajna otthonában, ezért két for-
dulóval az alapszakasz vége előtt 
a bukaresti „piros-kékek” 38 pont-
tal előreléptek az összetett felsőhá-
zi rájátszásra jutást jelentő hatodik 
helyére, miközben a Iași által beért, 
36 ponttal maradt Botoșani a nyol-
cadik helyre szorult. Az élen Ko-
lozsvári CFR (53 pont), FCSB (51), 
Craiova (47), Astra (41), Viitorul 
(38) a sorrend.

Csoportgyőzteseket 
húztak az EHF-kupában
A Zilah és a Craiova női kézilabda-
csapatai is csoportgyőztessel ját-
szanak majd az EHF-kupa áprilisi 
negyeddöntőjében. A tegnapi sor-
solás érelmében a D kvartett má-
sodik helyéről továbbjutott erdélyi 
alakulat a C négyest megnyerő tö-
rök Kastamonu Belediyesi GSK ala-
kulatával találkozik az egyenes ki-
eséses szakaszban, míg az A cso-
portban második oltyánokra a B 
csoportot megnyerő orosz Lada 
Togliatti vár. A hazai élvonalban a 
Craiova tizenöt lejátszott meccs 
után a Bukaresti CSM mögött má-
sodik az összetettben, míg a Zilah 
a  hatodik helyen áll. Utóbbi holnap 
a Rapidot fogadja a 16. fordulóban.

Az elmúlt közel negyed év-

század legjobb téli olim-

piai eredményét ünnepel-

te tegnap Románia Raluca 

Strămăturaru szánkózás-

ban elért hetedik helye ré-

vén, míg Magyarország a 

férfi rövid pályás gyorskor-

csolyázói révén harcolt ki 

újabb döntős szerepelést.

Sikert hozott Romániának 
a Phjongcshangban zajló té-
li olimpia tegnapi versenynap-

ja: Raluca Strămăturaru az elmúlt 
huszonnégy esztendő legjobb ötka-
rikás eredményeként a hetedik he-
lyen végzett a női szánkósok egyéni 
döntőjében. A 32 éves sinaiai sportoló 
bravúrnak számító eredménye előtt 
utoljára a Ioan Apostol, Liviu Cepoi 
szánkópárosnak sikerült 1994-ben 
hatodik helyen végeznie a téli spor-
tok csúcseseményén. Ugyanakkor 
jegyeztek még két nyolcadik helyet 
gyorskorcsolyában Mihaela Dascălu 
révén, míg 1998-ban és 2010-ben Tó-
falvi Éva biatlonban elért tizenegye-
dik helyével emelkedett ki a küldött-
ségből. Tegnap állt rajthoz a gyergyói 
Lőrincz Tímea is a sífutók klasszi-
kus stílusú sprintszámában, ám ott 
61. helyen zárva nem jutott tovább a 
selejtezőből, míg a próba férfimező-
nyében Alin Florin Cioanca a 48. lett.

A magyarországi sportolók közül 
sem sikerült mindenkinek tovább-
lépnie a finálékba, a rövid pályás 
gyorskorcsolyázók ugyanakkor új-
fent kitettek magukért, hiszen Liu 
Shaolin Sándor 1000 méteren jutott 
tovább a selejtezőből a szombati ne-
gyeddöntőbe, míg fivére, Shaoang, 
továbbá Knoch Viktor és Burján Csa-
ba oldalán az 5000 méteres stafétá-
val a döntőbe került. A magyar stafé-
ta mellett az olimpiai csúccsal selej-
tezőnyertes Dél-Korea, Kína és Ka-
nada vesz még részt a jövő csütörtö-
kön, romániai idő szerint 14 órakor 
rendezendő fináléban. Liu Shaoang 
egyébként 1000 méteren egyéniben 
is elrajtolt, ám ott szabálytalan elő-
zési kísérlet miatt kizárták. Lema-

radtak a döntőről az 500 méteren in-
duló magyar hölgyek is. Ez megvi-
selte őket, különösen a negyeddöntőt 
10. helyen záró Keszler Andreát, aki 
helyszíni beszámolók szerint köny-
nyes szemmel nyilatkozott a vegyes 
zónában rá várakozó újságíróknak. 
„Nem sírok, és csak kicsit csalódott 
vagyok, nagyon kevésen múlt... Elké-
pesztő időt mentünk, boldog vagyok, 
hogy bírtam ezt az iramot, sajnálom, 
hogy a legvégén elestem. Nem köny-

nyű az olimpiai program, a szünnap-
ok és az, hogy egy-egy távot is szét-
szabdalnak, elég sok koncentrációt 
igényel. Az ember felpörög ötszáz-
ra, megy egy kört, majd jön a váltó, 
aztán két nap szünet, és újra az öt-
száz. És nem könnyű két héten ke-
resztül csúcsformában sem lenni” 
– magyarázta. A Nemzeti Sport hely-
színi tudósítása alapján a 13. helyen 
záró Jászapáti Petra sem volt elége-
dett, mert bár bevallása szerint nem 

remélt továbbjutást, de utólag bán-
ja, hogy lemarad a folytatásról, mert 
„egészen picin múlott”.

Az idei téli olimpia magyar zász-
lóvivője, Nagy Konrád is elégedet-
len volt tegnapi teljesítményével, hi-
szen a gyorskorcsolyázók 1500 mé-
teres számában a 29. helyen végzett. 
„A következő versenyemig van még 
tíz nap, benne egy kis pihenés, ösz-
szeszedem magam, és a szám maga 
rövidebb is lesz. Remélem, a jég is pi-
cit jobb, gyorsabb lesz, nekem jobban 
fog feküdni, és egy egész jó időt tudok 
menni, amire azt mondhatom, hogy 
na ez tényleg jó” – idézte a sportolót a 
Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) hi-
vatalos honlapja.

Ma további hat számban oszta-
nak érmeket az olimpián, köztük bi-
atlonban, ahol a 15 km-es verseny-
ben ismét rajthoz áll a csíkszere-
dai Tófalvi Éva, míg a férfi szánkó-
sok páros versenyében a Cosmin 
Atodiresei, Ștefan Mușei duó lesz ér-
dekelt. Bajnokot avatnak még a fér-
fi hódeszkázók félcső számában, 
a női alpesi sízők műlesiklásában, 
az északi összetett normálsáncá-
ban és a női gyorskorcsolyázók 1000 
méterén.

KróniKa

A téli olimpia keddi dobogósai

Folytatódott a holland hegemónia gyorskorcsolyában a Phjongcshangban zaj-
ló téli olimpia tegnapi versenynapján is, ahol újabb két érmet gyűjtve 4 arany, 
4 ezüst és 2 bronzra módosult a dicsőséglistájuk a seregszemle összesí-
tett éremtáblájának második helyén. Az élen 5-2-2-es leosztással Németor-
szág áll, míg Norvégia 3-5-3-as gyűjteményével a harmadik. A tegnapi dobo-
gósok, hódeszka, női félcső: 1. Chloe Kim (amerikai), 2. Liu Jiayu (kínai), 3. 
Arielle Gold (amerikai). Alpesi sí, férfi szuperkombináció: 1. Marcel Hirscher 
(osztrák), 2. Alexis Pinturault (francia), 3. Victor Muffat-Jeandet (francia). Sí-
futás, női sprint: 1. Stina Nilsson (svéd), 2. Maiken Caspersen Falla (norvég), 
3. Julia Belorukova (olimpai zászló). Férfisprint: 1. Johannes Hoesflot Klaebo 
(norvég), 2. Federico Pellegrino (olasz), 3. Alexander Bolshunov (olimpiai zász-
ló). Szánkó, női egyes: 1. Natalie Geisenberger (német), 2. Dajana Eitberger 
(német), 3. Alex Gough (kanadai). Rövid pályás gyorskorcsolya, női 500 m: 
1. Arianna Fontana (olasz), 2. Yara van Kerkhof (holland), 3. Kim Boutin (kana-
dai). Gyorskorcsolya: férfi 1500 m: 1. Kjeld Nuis (holland), 2. Patrick Roest 
(holland), 3. Kim Min Seok (dél-koreai). Curling, vegyes páros, döntő: Kana-
da–Svájc 10-3, bronzmeccs: Orosz páros olimpiai zászló alatt–Norvégia 8-4.

Svájc az ellenfél a Fed-kupában
Svájc ellen játszik osztályozót Ro-
mánia női teniszválogatottja a Fed-
kupa első világcsoportjába való fel-
jutásért – derült ki a tegnapi sorso-
láskor. Florin Segărceanu kapitány 
együttese, mint ismeretes, Kolozs-
váron, a kanadaiak legyőzésével ju-
tott tovább a csapatbajnokság máso-
dik vonalának első köréből, míg le-
endő ellenfelüket az élvonalban a vi-
lágranglista-vezető csehek „küldték 
harcba” a bennmaradásért. A WTA-
ranglistán hatodik Svájc színeiben 
játszik egyébként a szatmárnémeti 
gyökerekkel rendelkező Bacsinszky 
Tímea, de Belinda Bencic és Viktorija 
Golubic is top százas versenyző a ke-
retükből. Az összecsapást április 21–
22-én rendezik, Románia pedig házi-
gazda lesz.

Ugyanakkor lesznek még Fehér-
oroszország–Szlovákia, Ausztrália–

Hollandia és Olaszország–Belgium 
csaták is az élvonalbeli szereplésért, 
míg az elődöntőben Németország–
Csehország és Franciaország–Egye-
sült Államok párosítás szerint ját-
szanak. A második világcsoportért 
az osztályozóban Oroszország–Lett-
ország, Spanyolország–Paraguay, 
Kanada–Ukrajna és Japán–Nagy Bri-
tannia meccsek lesznek.

Addig azonban zajlanak a WTA-
tornák, a dohai verseny első körében 
pedig Monica Niculescunak sikerült 
4:6, 6:4, 6:3-ra legyőznie az egyko-
ri világelső orosz Marija Sarapovát. 
Tegnap lapzártánk után befejeződött 
meccsekken játszott Sorana Cârstea 
és Irina Begu is, míg ma Simona 
Halepet várják pályára Jekatyerina 
Makarova ellen.

V. ny. r.

Siker. Raluca Strămăturaru előkelő helyen zárt a szánkózók döntőjében

Szerbia minőségi leckét adott Nagyváradon
Románia két negyeden át tartotta a 
tempót Szerbia férfi vízilabda-vá-
logatottjával a világliga nagyvára-
di selejtezőmérkőzésén, ám a szü-
net után a vendégek megrázták ma-
gukat, és 14-7-re megnyerték az eu-
rópai A csoport negyedik fordulójá-
nak hétfő esti összecsapását. Pedig a 
címvédő, többszörös világ- és olimpi-
ai bajnok több fiatal, utánpótláskorú 
játékossal érkezett a lassan már négy 
éve újjáépülő piros-sárga-kék együt-
teshez, amely Mihnea Chioveanu (2 
gól), Cosmin Radu, Tiberiu Negrean, 
Tudor Fulea, Nicolae Oanță és Vlad 
Georgescu révén tudott eredményes 
lenni. A válogatott csapatkapitánya, 
Cosmin Radu szerint ellenfelük erőn-
létileg jobb volt náluk, „megmutat-
ták nekünk, mit jelent a minőség”. 
„A harmadik és negyedik negyedben 
sokat hibáztunk, de összességében 

most elfogadhatóan játszottunk, kü-
lönösen, ha azt vesszük alapul, hogy 
mindnyájan elégedetlenek voltunk 
azzal, amit korábban Szerbiában és 
Montenegróban nyújtottunk” – érté-
kelt a lefújást követően a tapasztalt 
center. Dejan Stanojevic szövetségi 
kapitány egyébként a H2opolo.ro-nak 
adott interjúban már a mérkőzés előtt 
rámutatott arra, hogy amíg a szerb 
válogatott edzéseinek 75 százaléka 
taktikai és technikai felkészülést je-
lent, és csak 25 százalék az erőnléti 
úszás, addig Romániában ez fordítva 
van. „Mert nem tudunk azon a szin-
ten úszni, mint a többiek. Ha most 
felmérném a játékosaink erőnléti ál-
lapotát és összemérnénk a francia, 
német vagy szlovák válogatott játé-
kosaiéval, látnánk, hogy nem úszunk 
az ő szintjükön. Ezek a valós problé-
mák, amelyekről beszélnünk kelle-

ne” – fogalmazott. Megjegyezte, ő a 
teljes szerbiai pólóiskola rendszerét 
feltérképezte a romániai szövetség-
nek, hogy azt az itthoni klubok hasz-
nálni tudják. Szerinte ugyanis köny-
nyű őt bírálni, amiért a fiatalítás mel-
lett nem ért el olyan eredményeket, 
mint amilyenek Romániának koráb-
ban voltak, ám meg kell nézni, milyen 
eredményeket ér el az utánpótlás, és 
hogy bírálói mit tettek a sportágért, a 
pólósok felkészüléséért az egyesüle-
tek szintjén.

Románia válogatottja Nagyvárad-
ról Kecskemétre utazott, ahol a világ-
ligában hétfőn szabadnapos Magyar-
országon kívül Spanyolország, Grú-
zia és Franciaország csapataival ta-
lálkoznak az Európa Kupa február 
15–18-ai, első selejtezőtornáján.  

Vásárhelyi-nyemec réKa

Fotó: cosr




