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Ionuţ Lupescu mindössze 78 szavazatot kapott a hazai fociszövetség elnökválasztán

Újraválasztották Răzvan Burleanut
Előnyben a szebeniek 

A másodosztályos Hermannstadt 
labdarúgócsapata 1-0-ra legyőz-
te hazai pályán az élvonalbe-
li Medgyesi Gaz Metant, ezál-
tal előnybe került a Román Kupa 
elődöntőjében. A másik ágon ma 
20.30-tól rendezik a Craiova–
Botoșani összecsapást.

A Vardartól erősít 
a Râmnicu Vâlcea
A Bajnokok Ligája négyes döntőjé-
be jutott Vardar Szkopjétől erősít 
a Rârmnicu Vâlcea-i HCM női kézi-
labdacsapata. A tegnapi bejelentés 
értelmében a következő szezonban 
csatlakozik a keretébe a 24 éves 
szerb Marija Petrovic. A macedón 
együttes másik beállósa, Dragana 
Cvijic, mint ismeretes, a Bukaresti 
CSM-nél folytatja a 2018–2019-es 
idényben.

Körvonalazódik 
az új klub-vb
A Konföderációs Kupa helyén és 
idején lenne az átalakított klubvi-
lágbajnokság a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetség (FIFA) elképzelé-
se alapján. A francia hírügynökség 
tegnap értesülése szerint Gianni 
Infantino FIFA-elnök a tervekről le-
velet küldött minden kontinentá-
lis szövetség elnökének. A jelenleg 
évente sorra kerülő klub-vb helyett 
egy nagyobb szabású, több csa-
patot érintő tornát szerveznének 
négyévente 2021-től kezdődően. 
A tervezetből kiderül, az esemény-
nek tesztversenyként a következő 
évi világbajnokság rendezője adna 
otthont a mostani decemberi idő-
pont helyett júniusban, a Konföde-
rációs Kupa helyett, amely meg-
szűnne. Mindez azt jelentené, hogy 
a 18 naposra tervezett torna nem 
ütközne az európai bajnokságok-
kal. A további részleteket a követ-
kező hetekben dolgozzák ki. A múlt 
héten a The New York Times arról 
számolt be, hogy a FIFA mérlegeli a 
klubvilágbajnokság rendezési jogá-
nak eladását. Aleksander Ceferin, 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) elnöke ezalatt a videóbíró 
használata miatt aggódik, mert 
az oroszországi vb-n olyan játék-
vezetők is szerepet kapnak, akik-
nek még nem dolgoztak ezzel az új 
rendszerrel. Megjegyezte ugyanak-
kor, hogy további tesztelések után 
a Bajnokok Ligájában is beveze-
tik majd.

Újraválasztották Răzvan 

Burleanut a Román Lab-

darúgó-szövetség (FRF) 

elnökévé. A régi-új sport-

vezető már az első körben 

legyőzte a legerősebb ki-

hívójának számító Ionuţ 

Lupescut.

Kiütéses győzelmet aratott teg-
nap Răzvan Burleanu a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) el-

nöki tisztségéért folytatott harcban. A 
fiatal sportvezető már az első körben 
elérte az újraválasztásához szüksé-
ges abszolút többséget: a tisztújító 
közgyűlésen jelen lévő 254 tag sza-
vazatából 168-at gyűjtött be, miköz-
ben a legerősebb kihívójának számító 
volt FRF-igazgató és UEFA technikai 
igazgató Ionuț Lupescu mindössze 
78 voksot kapott. Ugyanekkor szám-
láltak nyolc voksot Marcel Pușcaș ja-
vára, míg Ilie Drăgan nulla szava-
zat után mondott köszönetet a kandi-
dálási lehetőségért. A bukaresti fut-
balliskola vezetője már kampánybe-
szédekor rámutatott arra, hogy tisz-
tában van esélytelenségével, viszont 
arra biztatta a tagokat, hogy legalább 
az első körben az „elveik” alapján pe-
csételjenek.

A végeredményt egyébként még a 
hivatalos bejelentés előtt sejteni le-
hetett, ugyanis a cédulák csoportosí-
tása közben Burleanu támogatói csa-
pata felvidult tapssal tette egyértel-
művé a második kört szükségtelen-
né tevő különbség elérését.

Szigorú megfigyelés

A tisztújító közgyűlés a kampány-
hoz hasonlóan egyáltalán nem volt 
feszültségektől mentes. Tegnapra 
még a szavazási csalás gyanúja is 
felmerült, de felügyelőként jelen volt 
nem csak a hazai sportminisztéri-
um képviselője, hanem a sportág eu-
rópai és a világszervezete is delegált 
megfigyelőt az ülésre. Ezúttal külön-
ben zárt urnák helyett a pulpitusnál 
voksoltak a tagok, a ProSport szerint 
azért, hogy ne legyen lehetőség a la-
pokat lefényképezni – és utólag azo-
kat a helyi önkormányzatoknak be-
mutatni. Ez sem volt maradéktalanul 
tökéletes megoldás, mert amint azt a 
Gazeta Sporturilor észrevette: a pul-
pitus mögött lévő ablak visszatükröz-
te a szavazócédulákat, amíg az asz-
talt az első kör „hajrájára” elmozdí-
tották a szavazat titkosságának biz-
tosításához.

Leszavazott változás

Az már választások előtt valószínű-
síthető volt, hogy Ionuț Lupescu hiába 
élvezi a hazai labdarúgás aranyge-
nerációjának számító időszak szak-

embereinek támogatását, mert a sza-
vazati joggal rendelkező tagok több-
ségét a megyei egyesületek és a ki-
sebb klubok jelentik – akiknél Marcel 
Pușcaș szerint Burleanu hatékonyan 
lobbizott. Tegnapi kampánybeszédé-
ben a nagyváradi sportember emlé-
kezetett arra, hogy négy évvel ezelőtt 
is harcba szállt az elnökségért, mint 
ahogyan előtte klubvezetőként, edző-
ként és csapattámogatóként is meg-
ismerte a labdarúgás helyzetét. A 
problémák pedig szerinte az elmúlt 
tizenöt év alatt semmit sem változ-
tak. „Önök nekem elmondták a pa-
naszaikat. Továbbra is ezen az úton 
akarnak haladni további tíz-tizenöt 
évet, vagy belátják, hogy eljött az idő, 
hogy a 13. órában megállítsuk a lavi-
nát? Ha változást akarnak, akkor ne 
foglalkozzanak a politikai pártokkal, 
a megyei tanácsokkal – tudom, hogy 
mennyire befolyásolják önöket –, ha-
nem válasszák a hozzáértést. Mert 
nem hiszem, hogy továbbra is szegé-
nyek és megalázottak akarnak ma-
radni” – fogalmazott. Beszéde vi-
szont nem győzte meg a tagokat, és 
bár gratulált a győztesnek, az ered-
ményhirdetés után bejelentette visz-
szavonulását a labdarúgóéletből.

A választás legnagyobb veszte-
se ugyanakkor Lupescu lett, aki – 
mint ismeretes – az UEFA techni-
kai igazgatói tisztségéről mondott le, 
hogy elmozdítsa Burleanut a helyé-
ről. Tegnapi beszédekor még bátran 
hangsúlyozta, hogy az FRF első em-
bere nemcsak a civilek körében ve-

szítette el a népszerűségét, hanem a 
szakma is elpártolt tőle. Saját prog-
ramjáról beszélve hangsúlyozta: a 
korábbi elismert szakemberek és 
a potenciális támogatók is mellet-
te állnak, az eddig mellőzött szemé-
lyeket és a politikát is bevonják majd 
a sportág fellendítése érdekében. 
„Zárjuk le a széthúzást, és kezdjünk 
építkezni” – fogalmazott.

Nyertes csapat

Burleanu jóval a meghaladta a kor-
tes beszédekre szánt tízperces időt, 
kiemelve, hogy az elmúlt négy évben 
sikerült stabilitást és hitelt adniuk 
a szervezetnek, ezért most minden 
alap adott, hogy megkezdett prog-
ramjaikat folytatni tudják. Bár a te-
remben ekkor nem nyerte el min-
denki tetszését, a többség voksát 
utána mégis begyűjtve így a szava-
zatszámlálás után már magabizto-
san mondott köszönetet támogatói-
nak és annak a csapatnak, amely si-
kerre segítette őt. Győzelmi beszé-
dében hangsúlyozta: a tagok határo-
zott és gerinces választ adtak a kér-
désekre, büszke arra, hogy ennek 
a családnak a tagja lehet. Egységre 
szólította fel a labdarúgás részvevő-
it, és arra bátorította őket, hogy tá-
mogassák csapatát, amikor a végre-
hajtóbizottság tagjairól szavaznak. 
Az elnökség összetétele lapzártánk 
után véglegesedett.

KróniKa

Bukaresti CSM–Győri ETO elődöntő lesz a kézi-BL Final Fourjában
Egészen biztosan nem lesz Győ-
ri ETO–Bukaresti CSM döntő a női 
kézilabda-Bajnokok Ligája idei bu-
dapesti Final Fourjában, mivel a két 
együttes már az elődöntőben ösz-
szeméri erejét a májusi eseményen. 
Ez kedd kora este derült ki, amikor 
a csapatokat képviselő játékosok – 
Nora Mörk (Győr), Amanda Kurtovic 
(CSM), Vladlena Bobrovnyikova 
(Rosztov-Don) és Andrea Penezic 
(Vardar) – jelenlétében tartott sor-
soláson Rosztov-Don–Vardar Szkop-
je találkozóval tették teljessé a május 

12-ei elődöntők műsorát. Az már ko-
rábban is többször elhangzott, hogy 
ezen a szinten már nem lehet könnyű 
ellenfelet találni, így a Magyar Kézi-
labda-szövetség (MKSZ) alelnöke, 
Pálinger Katalin szerint is „teljesen 
mindegy volt, hogy kit kap az ETO.” 
Az MTI-nek nyilatkozó korábbi válo-
gatott klasszis leszögezte ugyanak-
kor: az összes mérkőzés nagyon ki-
élezett és magas színvonalú lesz, biz-
tos abban, hogy telt ház lesz az ese-
ményen. A magyar és a román bajnok 
között az elmúlt időszakban már ki-

alakult egyfajta rivalitás, különösen 
amióta a 2016-os fináléban a CSM 
épp az ETO-t győzte le a döntőben. Az 
idei szezonban kétszer találkozott 
egymással a két együttes: Bukarest-
be 28-22-re Neaguék, Győrben 28-24-
re Görbiczék arattak diadalt. A tava-
lyi győztes, így idén címvédő „zöld-fe-
hérek” vezetőedzője, Ambros Mar tín 
a román női válogatott szövetségi ka-
pitányaként jól ismeri a fővárosiak 
hazai játékosait, ugyanakkor saját 
keretét sérülések tizedelték. Ezzel 
szemben a bukaresti „Tigriseket” el-

kerülték a sérülések, de a Metz elle-
ni negyeddöntő visszavágóján muta-
tott játék alapján a hullámzó teljesít-
ményüket még nem oldotta meg Per 
Johansson vezetőedző. A Bukaresti 
CSM–Győri ETO elődöntő május 12-
én, romániai idő szerint 16.15 órakor 
lesz, majd 19 órától a Rosztov–Vardar 
csatát rendezik. A bronzmeccset 
másnap 16.15-kor kezdik, hogy aztán 
19 órától már a BL-serlegért lépjenek 
pályára a csapatok.

KróniKa

Miklós Edit a székelyföldi sísportot is támogatná a magyar szövetség elnökeként
Székelyföldi elnöke lett Magyaror-
szág síszövetségének a vasárnap 
megválasztott Miklós Edit személyé-
ben. A csíkszeredai olimpikonból lett 
sportvezetővel a közgyűlésről és jö-
vőbeli elképzeléseiről beszélgettünk.

– Fontos döntést hozott az el-
múlt napokban: pontot tett 
sportolói pályafutása végé-
re, és indult a síszövetség el-
nökválasztásán. Nehéz volt a 
döntés?
– Nem volt könnyű, viszont a hely-
zet hozta magával a döntést. A koráb-
bi vezetőséggel, a Bajai–Vámos-du-
óval nem tudtam volna profi módon 
folytatni a pályafutásomat, velem 
nem terveztek a következő idényre, 
az edzőimmel sem beszéltek. Ezért 
úgy éreztem, vezetőként többet tudok 
tenni a magyar sísportért. Sportoló-
ként már mindent megtettem, ami tő-
lem tellett.

– Az eddigi elnök, Bajai András 
szerint törvénytelenül hívták 

össze a közgyűlést. Mi erről a 
véleménye?
– A mi jogászaink szerint törvénye-
sen történt az összehívás. A tagság 
10%-a kérvényezte a közgyűlés ösz-
szehívását, és a három ellenőrző bi-
zottságból ketten lemondtak. Ilyen 
alapon Bajai Andrásnak is kötele-
zettsége kellett volna legyen, hogy 
összehívja a közgyűlést. Mivel ő 
nem tette, a szövetség alelnöke hív-
ta össze.

– Megválasztása után azt nyi-
latkozta, hogy minden energi-
ájával, ambíciójával és szak-
mai tapasztalatával azon lesz, 
hogy Magyarország fenn ma-
radjon a sínemzetek térképén. 
Tömören, röviden, melyek a rö-
vid és hosszú távú tervek?
– Elsősorban egy olyan struktúra ki-
találása, a klubokkal közösen, ami 
azt eredményezi, hogy a serdülő-
kor után ne hagyják abba a gyere-
kek a versenyzést. Szoros együtt-
működést szeretnénk a klubokkal, 

az északi szakágakat pedig legalább 
arra a szintre felhozni, mint az al-
pesieket.

– Arról is beszélt, hogy el sze-
retné hozni a békét a magyar 
sísportban. A választást fölé-
nyesen, 26:2 arányban nyerte 
meg. Kik szavaztak ön ellen?
– Ez titkos szavazás volt, úgyhogy 
nem tudom, ki szavazott ellenem.

– Kaszó Klárának fontos 
tisztsége van a Nemzetközi 
Síszövetségnél (FIS). Lehet ezt 
majd a magyar sísport számá-
ra hasznosítani?
– Mindenképp lehet hasznosítani 
Klára kapcsolati rendszerét, és azt a 
sok tapasztalatot, amit az évek során 
megszerzett.

– Az elnökség tagja lett a szin-
tén csíki Szőcs Emőke sílövő. 
Vannak tervei az erdélyi sí-
sporttal, esetleg terveznek-e 
a foci és a hoki mintájára egy 

síakadémiát indítani Szé-
kelyföldön?
– Elképzeléseink közé tartozik egy 
akadémia létrehozása. Rengeteg te-
hetséges és ügyes fiatal síző van Er-

délyben. Szeretnénk segíteni az ott-
honi kluboknak, esetleg bevonni őket 
a magyar versenyrendszerbe is.

Dobos LászLó

Új tisztségben. Miklós Edit az erdélyi sportolókról is gondoskodna

Fotó: Mti




