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12.00 Tenisz, WTA-torna, 
s-Hertogenbosch, Hollandia, 2. 
forduló (Digi Sport 2)

16.30 Országúti kerékpár, Szlo-
vén körverseny, 1. szakasz 
(Eurosport 2)

17.00 Autóversenyzés, Enduro Világ-
bajnokság, 24 órás verseny, Le 
Mans, Franciaország, futam 
(Eurosport 1) 

17.30 Labdarúgás, 1. liga, osztályozó, 
visszavágó: Chindia Târgoviște–
FC Voluntari (Digi Sport 1, 
Telekom Sport 1)

18.30 Férfi kézilabda, Világbajnoki se-
lejtező, visszavágó: Románia–
Macedónia (TVR 1)

20.00 Férfi kézilabda, Világbajnoki se-
lejtező, visszavágó: Magyaror-
szág–Szlovénia (M4 Sport)

Sportesemények a televízióban

A városban hagyományosnak számító sportága-

kat karolná fel az új Marosvásárhelyi Városi Sport-

klub, amely az elkövetkező két hónap alatt körvo-

nalazza a 2018–2019-es szezonra vonatkozó tevé-

kenységét.

Szinte a teljes sportskálát 
lefedheti Marosvásárhe-
lyen a helyi önkormány-

zat égisze alatt újonnan alaku-
ló Városi Sportklub, mert az ed-
digi tárgyalások alapján több 
egyéni és csapatsportot is fel-
vállalnának az idei szezontól. 
Az igazgatótanácsba beválasz-
tott Szászgáspár Barnabás a 
Krónika érdeklődésére közölte: 
az első vezetőségi ülésük után 
a szükséges adminisztratív te-
endőket végzik el, hogy minden 
szakág csatlakozni tudjon a ha-
zai szövetségekhez.

Az már biztos, hogy a csőd-
be ment ASA helyett a nagypá-
lyás labdarúgás a VSK színei 
alatt újul meg, és a negyedik li-
gában kezdi a 2018–2019-es baj-
noki idényt. Ugyanúgy a felszá-
molt Maros KK helyett a fér-
fi kosárlabdacsapatot is az új 
klub veszi majd át, de az eddig 
Siriusként ismert női élvonalbe-
li együttes is beolvad az új egye-
sületbe. Lesz teremlabdarúgás-, 
kézilabda-, röplabda-, teke- és 
vízilabda-szakosztály is. Utóbbi 
estében még nem dőlt el, hogy a 
női mellett férficsapatot is indí-
tanak-e, mint ahogyan az egyé-
ni sportágak terén is az elkövet-
kező időszakban hozzák meg a 
végleges döntéseket. „Erre Gyar-
mati Ferenc, a helyi sportiskola 
igazgatója tesz majd javaslatot, 
az alapján, hogy milyen sporto-
lók futnak ki a keze alól, és hogy 

ne kelljen elmenniük Vásárhely-
ről. Lehet szó asztaliteniszről, 
úszásról, de ez a következő peri-
ódusban körvonalazódik majd” – 
magyarázta Szászgáspár. Hang-
súlyozta, hogy mind olyan sport-
ágakat szemeltek ki, amelyek-
nek hagyományuk van a város-
ban, de lesz, ahol csak az után-
pótlást vállalják fel, hogy idővel 
kiépítsék és biztosítani tudják a 
piramisrendszert.

Elképzeléseik szerint hatvan 
napon belül körvonalazódik a 
VSK, és a városi tanács elé áll-
hatnak konkrét célkitűzésekkel 
és költségvetési javaslattal, hogy 
a szakosztályok augusztusban 
már megkezdhessék tevékeny-
ségüket a 2018–2019-es szezont 
tekintve. A finanszírozásban 
magánbefektetőkre is számíta-
nak, mert ahogyan Szászgáspár 
közölte: a vállalkozók nyitottnak 
mutatkoznak erre a társulásra, 
hiszen miközben egyedül nem 
bírják fenntartani a klubokat, a 
városi önkormányzat személyé-
ben kapnak egy stabil alapot.

Az önkormányzatok által lét-
rehozott városi sportklubok el-
terjedtek és sikeresen működ-
nek a romániai versenysportban. 
Mint ismert, Marosvásárhelyen 
tanácsi határozattal az elmúlt 
év végén hozták létre, majd hosz-
szú huzavona után nemrég meg-
választották az igazgatótaná-
csát alkotó tagokat, amelyben öt 
önkormányzati képviselő kapott 

helyet: Szászgáspár Barnabás 
(RMDSZ) mellett Magyary Előd 
(RMDSZ), Csíki Zsolt (RMDSZ),  
Kovács Lajos (RMDSZ) és Călin 
Moldovan (PNL), továbbá más, 

a polgármesteri hivatalhoz köt-
hető személyiségek, mint Mihai 
Sava, Mircea Moldovan és Ioan 
Gheorghiță. Utóbb kiderült, hogy 
a VSK vezetésével Constantin 

Copotoiut, a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem klubjának, a CSU tisztelet-
beli elnökét bízták meg.  

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A Városi Sportklub keretében működő szakosztályok augusztusban kezdhetik meg tevékenységüket

Felkarolják a hagyományos sportágakat

Szászgáspár Barnabás: az egyéni és csapatsportok listája a következő periódusban körvonalazódik 

Több ezren ünnepelték Simona Halepet

Új rendszer szerint rangsorol a FIFA

Hazaérkezett hétfő délután Pá-
rizsból Simona Halep, aki vasár-
nap megnyerte a francia nyílt te-
niszbajnokság női egyes verse-
nyének döntőjét, elhódítva ezzel 
pályafutása első Grand Slam-
trófeáját. A világelső román te-
niszezőt Ioana Bran ifjúsági és 
sportminiszter, Mihai Covaliu, a 
Román Olimpiai Bizottság elnö-

ke, George Cosac, a Román Te-
niszszövetség elnöke és más hi-
vatalosságok fogadták a bukares-
ti Henri Coandă repülőtéren.

A helyszínen tartott sajtótájé-
koztatóján Halep úgy fogalmazott: 
„Ez az én trófeám, de a Romániáé 
is”, utalva arra, hogy nagyon so-
kan szurkoltak a sikeréért. Hang-
súlyozta, „szakmai beteljesülést 

érez”, mert ő a világelső, és nyert 
egy GS-tornát is, továbbá újabb 
nagy tornagyőzelmekről álmo-
dik, de tervei között szerepel ér-
met szerezni a tokiói olimpián is.

Simona Halep hétfő este a fővá-
rosi Nemzeti Arénában bemutat-
ta több mint tizenöt ezer rajongó-
jának a Roland Garroson nyert 
trófea másolatát.

Jelentősen átalakul a Nemzetkö-
zi Labdarúgó Szövetség (FIFA) vi-
lágranglistájának pontszámítása. 
A FIFA honlapján megjelent közle-
mény szerint a magyar származá-
sú amerikai sportvezető és fizikus, 
Élő Árpád által kidolgozott és az ő 
nevét viselő pontrendszer alapján 
zajlik a számítás, ahogyan példá-
ul a sakkozóknál is. Minden mér-
kőzés után kapnak vagy veszíte-
nek majd pontokat a válogatottak, 

az eredménytől függően. A győze-
lemért egy, a döntetlenért fél pont 
jár, de fontosság szerint nyolc kate-
góriába sorolták a találkozókat. A 
legkisebb szorzóval (0,5) azok ren-
delkeznek, amelyeket nem hiva-
talos nemzetközi játéknapon ren-
deznek, a legnagyobbal (6) pedig 
a világbajnoki meccsek a negyed-
döntőtől a fináléig. A tétmeccsek 
ezután többet érnek, mint a barát-
ságos találkozók, az erősebb el-

lenfelekkel szemben több pontot 
lehet szerezni. 

Az új rendszer a világbajnok-
ság után mutatkozik be, de a csü-
törtökön kezdődő oroszországi 
torna eredményei már szerepel-
nek majd az új rangsorban. A vi-
lágbajnokság rajtja előtt változat-
lanul Németország vezeti a rang-
listát Brazília és Belgium előtt. 
Románia a 30. helyen áll, míg Ma-
gyarország az 51.

ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

Élen zártak a kajakosok
A magyar versenyzők 15 érmet, 

hat aranyat, öt ezüstöt és négy 
bronzot gyűjtöttek a vasárnap zá-
rult belgrádi kajak-kenu Európa-
bajnokságon, s ezzel az éremtáb-
lázat élén zártak, megelőzve Né-
metország (4–6–0) és Oroszor-
szág (3–5–4) sportolóit. Első he-
lyen végzett 500 méteren a női 
kajaknégyes – Kárász Anna, Ko-
zák Danuta, Medveczky Erika és 
Bodonyi Dóra – , továbbá az 1000 
méteres döntőkön Kozák Danuta, 
a Balla Virág, Devecseriné Takács 

Kincső duó, valamint a Mozgi Mi-
lán, Somorácz Tamás kettős nyert 
aranyérmet. A 200 méteres dön-
tőkben a Balla, Takács Kincső duó 
bizonyult a legjobbnak, az 5000 
méteres versenyen pedig Takács 
Tamara győzött.

A román küldöttség két érmet 
szerzett Belgrádban, a Leonid 
Carp és Victor Mihalachi alkot-
ta kenukettes 500 méteren el-
ső, 1000 méteren pedig második 
lett, ezzel összetettben a 11. he-
lyen végzett. 




