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Edi Iordănescu immár hivatalosan is megkezdi a munkát a román bajnok kolozsváriaknál

Bemutatkozott a CFR új edzője
Edward Iordănescu személyében új edzője van a ro-

mán labdarúgóbajnok Kolozsvári CFR-nek, amelynek 

vezetősége tegnap mutatta be a szakvezetőt, akivel 

három évre szóló szerződést írtak alá.

Lezárultak a találgatások a Ko-
lozsvári CFR élvonalbeli lab-
darúgócsapatának vezetőedző-

jének kilétéről: tegnap immár hi-
vatalosan is bemutatták Edward 
Iordănescut a fellegváriaktól nem-
rég Kínába szerződött Dan Petrescu 
utódjaként. A három nap múlva 40 
éves szakember érkezésének hírét 
már korábban megtudta a közpon-
ti sportsajtó, de a hároméves meg-
állapodást csak a héten tették hiva-
talossá. A Liga 1 bajnokcsapatát át-
vevő edző megtiszteltetésnek tart-
ja a kinevezést, szerinte olyan, nagy 

hagyományokkal rendelkező klub-
hoz érkezett, amellyel bármely edző 
csakis trófeaszerzésre törekedhet. 
„Ezt akarom én is. Itt reális esély 
van arra, hogy céljaidat elérd. Per-
sze ehhez nagy felelősség is társul, 
de ez csak még inkább ösztönöz” – 
mondta. Korábban a sajtóban is fel-
merült a hír, hogy esetleg egy csábí-
tó külföldi ajánlat miatt meghiúsul-
hat a CFR-rel tervezett szerződés-
kötés, de elmondása szerint a pénz-
ügyi vonzat nem volt annyira fontos 
a számára, ezért elutasította a busá-
sabb jövedelmet ígérő felkéréseket. 

„Ez a klub lehetőséget ad nekem ar-
ra, hogy fontos dolgokért harcoljak. 
Én bajnoki címet akarok nyerni, és 
fontos, hogy az európai porondon is 
bejussunk a csoportkörbe. Rendre 
az elvek és a szabályok mentén ha-
ladok. Fontosnak tartom, hogy fegye-
lem legyen a csapatban” – ecsetelte. 
Edi Iordănescu biztos benne, hogy 
jó döntést hozott, amikor elvállalta a 
CFR irányítását, mert szerinte az el-
múlt évek eredményei alátámaszt-
ják a klubon belül végzett remek 
munkát. Stratégiáról még nem kí-
vánt beszélni, ugyanakkor azt meg-
említette, hogy számára a játék „esz-
tétikája” is fontos, de nem szeretné, 
ha Dan Petrescu taktikájával párhu-
zamot vonnának. „Remélem, hogy 
sikerül az általam kívánt stílust ki-
alakítanom” – fűzte hozzá.

Edi Iordănescut – a román vá-
logatott volt szövetségi kapitányá-

nak, Anghel Iordănescunak a fiát 
– fiatalsága ellenére nem kell be-
mutatni a sportág ismerőseinek, hi-
szen korábban sikeresen edzette a 
Tărgu Jiu-i Panduriit, majd a Szó-
fiai CSZK-nál eltöltött 2016-os esz-
tendő után az elmúlt szezonban 
a Giurgiui Astránál dolgozott – a 
klubtulajdonossal történt nézetelté-
réséig. A CFR-rel azután kezdett el 
tárgyalni, hogy a fellegváriak baj-
noki címét kiharcoló Dan Petrescut 
„visszautasíthatatlan” ajánlattal Kí-
nába csábították.

A CFR új edzője a mára terve-
zett összetartáson találkozik a csa-
pat tagjaival, hogy megkezdjék felké-
szülésüket a 2018–2019-es szezonra, 
amikor is a hazai pontvadászat mel-
lett a Bajnokok Ligája-selejtezőjében 
is pályára lépnek.

V. NY. R.

A Nagyváradi VSK hódította el a férfi kosarasok bajnoki címét
Nagyváradra került a férfi kosárlab-
dázók idei szezonjának bajnoki tró-
feája, miután a VSK együttese a dön-
tő negyedik meccsét 92:89-re meg-

nyerve, 3-1-es összesítettel felülmúl-
ta a Steauát. Az ünneplést Bukarest-
ben kezdték meg a kedd esti össze-
csapás lefújása után, de tegnap es-

te már hazai szurkolóikkal együtt 
emelték magasba a serleget. A Kö-
rös-partiak kulcsembere, Andrei 
Mandache elismerte, hogy aggódott, 

miután a két hazai meccsük után 1-1 
volt az állás, de a tapasztalatuk hoz-
zásegítette, hogy a kényes helyze-
tekben talpra álljanak. „Fantaszti-
kusan érzem most magam, nem is 
álmodtam, hogy ez sikerülni fog” – 
fogalmazott. Cristian Achim edző 
emlékeztetett arra, hogy két évvel 
ezelőtt hazai pályán sikerült elhódí-
taniuk történetük első országos baj-
noki címét, de most arra törekedett, 
hogy minél korábban lezárják az 
egyik fél harmadik győzelméig tar-
tó finálét. „Rendkívül boldog vagyok, 
és szeretnék nyilvánosan is gratu-
lálni a játékosaimnak, mert szen-
zációsak” – mondta az edző, meg-
köszönve a szurkolóiknak, hogy a 
gyengébb eredményeik idején is ki-
tartottak mellettük.

A Steauának a tavalyi szezon után 
most ismét az ezüstéremmel kell 
megelégednie, miközben a bronz-
érem korábban a Kolozsvári U-BT-
hez került a Nagyszeben elleni kis-
döntő megnyerése után. Mögöt-
tük sorrendben a Temesvári BC, a 
Pitești, a Craiova, a Galac, a Temes-
vári Timba, a Iași és a Dinamo vég-
zett az 5–11. helyen. A Marosvá-
sárhelyi Maros KK, mint ismeretes, 
pénzügyi problémái miatt nem tudta 
befejezni a bajnokságot.

KRÓNIKA

Hier ro a spanyolok, 
Lopetegui a Real edzője
Spanyolország labdarúgó-válo-
gatottjának szövetségi kapitánya, 
Julen Lopetegui lett a Bajnokok Li-
gája-győztes Real Madrid vezető-
edzője – jelentette be kedd este a 
„királyi” klub. A szakember erede-
tileg a ma kezdődő világbajnokság 
után távozott volna a nemzeti csa-
pattól, hogy hároméves szerződé-
sét aláírja a Zinedine Zidane he-
lyére szakvezetőt kereső fővárosi 
klubcsapattal, de a spanyol szövet-
ség tegnap azonnali hatállyal me-
nesztette tisztségéből, és Fernando 
Hierrót bízta meg a válogatott irá-
nyításával. Az indoklás szerint 
azért, mert az 51 esztendős tréner 
nem értesítette őket erről időben, 
holott nemrég 2020-ig szerződést 
hosszabbított velük. Viselkedését 
nem „tudták tolerálni”, ezért még a 
kétmillió eurós kivásárlási árról is 
lemondtak.

Infantino újrázna 
a FIFA élén
Gianni Infantino, a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) elnöke a 
szervezet moszkvai kongresszusán 
elmondta: újra jelölteti magát a jö-
vő júniusi választáson. Az MTI be-
számolójában emlékeztet rá, hogy 
a 48 éves olasz–svájci sportvezető 
2000-től állt az európai szövetség 
(UEFA) alkalmazásában, amelynek 
2009-től főtitkára volt. 2016 febru-
árja óta a FIFA elnöki tisztségét tölti 
be – a korrupciós botrányok miatt 
távozó és később eltiltott Joseph 
Batter utódjaként. A kongresszu-
son egyébként felszólalt Vlagyimir 
Putyin orosz elnök is, aki beszédé-
ben dicsérte Infantinót, aki szerin-
te „nagyon nehéz időszakban” lé-
pett a FIFA élére, de „a frontvonalba 
kerülve igazi harcosként” nagyon jó 
munkát végzett.

Alakul a férfi kézi-Eb 
mezőnye
Oroszország és Norvégia kvalifikált 
elsőként a 2019-es férfi kézilabda-
Európa-bajnokságra. A selejtezők 
rájátszásának visszavágóján előb-
bi 29-21-re nyert otthon a csehek 
ellen, és összesítésben 55-48 ará-
nyú összesítéssel diadalmaskodott, 
míg utóbbi ugyan 33-30-ra kika-
pott Svájcban, de 62-59-es össze-
sítettel jegyet váltott a seregszem-
lére. Románia és Magyarország lap-
zártánk után játszotta a play-off 
párharcaik visszavágóit.

Csatlakozhat az Erste Ligához a 
Gyergyói Hoki Klub – döntött a hé-
ten a Magyar Jégkorongszövetség 
(MJSZ) vezetősége a határon átívelő, 
nemzetközi bajnokság 2018–2019-es 
szezonjának mezőnyéről.

A székelyföldi együttes, mint is-
meretes, már korábban benyújtot-
ta nevezési kérelmét, mint ahogyan 
a többi résztvevő gárda képviselői 
előtt is ismertette új projektjét. Nem-
rég a Román Jégkorongszövetség is 
rábólintott a Progym felnőtt férfi jég-
korongcsapatát átvevő HK szereplé-
sére, így közleményükben most elé-
gedetten jelentették be: „visszatér 
a nemzetközi színtérre a gyergyói 
csapat, visszatér a minőségi jégko-
rong Gyergyóba!” A vezetőség hang-
súlyozta, hogy már nagyon várták 
ezt a bejelentést, mert hónapok óta 
azon dolgoznak, hogy a feltétele-

ket megteremtsék az Erste Liga-in-
duláshoz szükséges engedély meg-
szerzésére. „Be akarjuk bizonyíta-
ni, hogy szereplésünkkel nem gyen-
gítjük a liga színvonalát, sőt gazda-
godik velünk a sorozat. Színvonalas, 
közönségvonzó mérkőzéseket kap-
nak velünk az Erste Liga csapatai, 
itthon pedig biztosan telt ház, nagy 
hangulat várható minden mérkőzé-
sen, ami szintén előnyére válik a li-
gának” – fogalmaz a közlemény.

A sorozat mezőnye egyébként je-
lentősen átalakul az elmúlt szezon-
hoz képest, mivel a Gyergyói HK-n 
kívül újoncként pályára lép a Buda-
pesti Vasas is, de egy év szünet után 
Debrecennek is lesz ismét Erste Li-
ga-csapata. Nem indul viszont az 
idei két döntős, a címvédő MAC és 
a Miskolci DVTK Jegesmedvék, mi-
vel ők a szlovákiai első osztályban 

szerepelnek a 2018–2019-es idény-
ben. Korábban arról szóltak a hí-
rek, hogy mindkettő farmcsapatot 
indít majd az Erste Ligában, de je-
lenleg úgy tűnik, hogy a MAC-nak 
nem lesz fiókcsapata, a miskolciak 
pedig a Budapesti KMH-val indíta-
nának közös együttest. Utóbbi fel-
vételéről a ligatagok és az MJSZ ké-
sőbb döntenek.

Egyelőre tehát a Csíkszeredai 
Sportklub, a Brassói Corona, a Fe-
rencvárosi TC, az Újpesti TE, a Du-
naújvárosi Acélbikák, a Fehérvári Ti-
tánok, a bécsi Vienna Capitals II, a 
Gyergyói HK, a Vasas HK és a Deb-
receni EAC részvétele biztos az ősz-
szel rajtoló Erste Ligában. Az elmúlt 
idényben kilenc csapat indult a baj-
nokságban.

GERGELY IMRE

Indulhat az Erste Ligában a Gyergyói HK Challenge Kupában 
indulhat a Saracens
Románia rögbiválogatottját ugyan 
kizárták a jövő évi, Japánban ren-
dezendő világbajnokságról, de or-
szágos bajnokcsapata, a Temesvári 
Saracens szabad kártyát kapott az 
európai szövetségtől a Challenge 
Kupa csoportkörébe. Ez a nem-
zetközi klubtornák második szá-
mú sorozata, ahol a Béga-partiak 
a Heidelberger RK helyett léphet-
nek pályára a 2018–2019-es sze-
zonban. A német csapat ugyan le-
győzte őket a Challenge Kupa-in-
dulásért az idei Continental Shield 
fináléjában, ám a klub tulajdonosá-
nak már van egy másik alakulata 
is a versenyben. A második számú 
klubtorna sorsolását szerdán ren-
dezik Svájcban. A temesváriak ko-
rábban a 2016–2017-es idényben 
szerepeltek a csoportkörben. 

A kolozsvári DIAKÓNIA 
KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNY

KÖZGAZDÁSZT
alkalmaz.

Jelentkezni lehet hétköznap 9–15 
óra között 2018. június 20-ig a 

következő telefonszámokon: 0264-
441971, 0733-3035015 vagy sze-

mélyesen az alapítvány székhelyén: 
Kolozsvár, Zambilei utca 7. szám, 

illetve a diakonia.cj.hr@gmail.com 
e-mail-címen. 

Szükséges iratok: önéletrajz és 
végzettséget igazoló oklevél.

Előnyt jelent legalább 3 év 
könyvelési tapasztalat, a WinMentor 

program és az Excel ismerete. 
A jelentkezés után interjúra kerül sor, 
melynek időpontjáról a jelentkezőket 

telefonon értesítjük.

REKLÁM

Beletették a kosárba. Története második országos bajnoki serlegét ünnepli a Nagyváradi VSK
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