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Az élvonalba visszatérő nagybányaiak a bennmaradásra törekszenek az erősödő mezőnyben

Edzésstart a Virágok Ligájában

Már a héten megkezdte felké-
szülését a 2018–2019-es sze-
zonra a Nagybányai Minaur 

női kézilabdacsapata. Az élvonal-
ba visszatérő együttes menedzse-
re, Daniel Kotecz a Krónika érdeklő-
désére leszögezte: a soron követke-
ző szezonban még csak a bennmara-
dás és alakulatuk megerősítése lesz 
a céljuk. „Nehéz lesz, mert sok együt-
tes megerősödött, sok külföldi játé-
kost igazoltak. Legalább tíz csapat-
nak nagyobb a költségvetése, mint a 
miénk. Úgy tudom, hogy nekik 1 mil-
lió euró felett van a büdzséjük az új 
szezonra, miközben a miénk még 700 
ezer euró sincs” – ecsetelte. A címvé-
dő Bukaresti CSM szerinte továbbra 
is kimagaslik a mezőnyből, de a nem-
zetközi szereplésre készülő Craiova, 
a Râmnicu Vâlcea, továbbá a Brăila, a 
Disznód és a Brassó is erősnek ígér-
kezik. Kotecz összehasonlíthatatlan-
nak tartja most a mezőnyt azzal, amit 
a nagybányaiak legutóbbi élvonalbeli 
szereplésekor megtapasztalt. Hang-
súlyozta, hogy az európai szakszö-
vetség legfrissebb rangsorában a ma-
gyarországi bajnokság után a Virágok 
Ligája a második legerősebb klub-
szinten – az európai klubtornákon 
elért eredmények alapján –, ezért el-
ső idényükben csak azt szeretnék el-
érni, hogy elkerüljék a kiesést és re-
mélhetőleg osztályozót se kelljen ját-
szaniuk a bennmaradásért. „Mi most 
a nulláról indulunk” – jegyezte meg.

A következő szezonra ők is igazol-
tak hét légióst, továbbá két új belföldi 
kézilabdázó csatlakozott a feljutást 
kiharcoló együttesből megtartott ki-
lenc játékos mellé. Kotecz elmondá-
sa alapján azért is kezdték el ilyen 
korán a felkészülést, hogy „összeér-
jen” a keret a bajnokság szeptember 
másodikára tervezett rajtjáig. „He-
tente lesznek majd edzőmeccseink. 
Ezeknek az eredményei nem fognak 
számítani, most az a fontos, hogy mi-
nél többet játszunk együtt az új felál-
lásban” – mutatott rá. Reményei sze-
rint ősztől a nagybányai sportcsar-
nokba is visszatér az egykori bajnok-
csapat idejéből megismert hangulat, 
de azzal tisztában van, hogy a maj-
dani játékuk sokban befolyásolni fog-
ja a szurkolókat. „De már most is van 
érdeklődés. Még nem kezdtük el áru-
sítani a bérleteket, viszont már kér-
dezősködnek felőlük. Amikor a Baj-
nokok Ligájában szerepeltük a 2000 
férőhelyes termünkre 1200 bérlete-

sünk volt. Most várhatóan nem lesz-
nek annyian, de olyan 6-700 bérle-
tesre azért számítunk” – tette hoz-
zá Kotecz.

A Minaur élvonalbeli női csapatát 
egyébként arra a Costică Buceschire 
bízták, aki 2011–2014-ben már edzet-
te és bajnoki címhez segítette őket.

„Johanssonok” bajnokai

Új szakvezetővel vág neki a 2018–
2019-es idénynek a Bukaresti CSM 
is, amely bajnoki címvédő és Bajno-
kok Ligája-bronzérmes női alakulatát 
Karl Magnus Johanssonra bízta. A 48 
éves svéd szakember az elmúlt két 
évben Norvégiában dolgozott, de ko-
rábban hazájában bajnoki címre ve-
zette a Savehof női és a Redbergslids 
férfi csapatát is, a válogatott másod-
edzőjeként pedig Eb-ezüstérmet ün-
nepelt 2010-ben. Akkor épp az a Per 
Johansson volt a szövetségi kapitány, 
aki a CSM-t két alkalommal irányí-
totta a BL-négyes döntőben. A buka-
resti klub vezérigazgatója, Gabriela 
Szabó szerint Magnus Johansson – 
akivel kétéves szerződést írtak alá 
– megteremtheti a kívánt stabilitást 
és folyamatosságot a csapatnál, így 
a vezetőség teljes támogatását élvezi 
a célok elérése érdekében. A csapat-
menedzser Nicolae Luca a klub hiva-
talos honlapján leszögezte, hogy ren-
geteget tárgyaltak a női csapat szak-
vezetéséről, hiszen a keret gerincét a 
hazai játékosokkal együtt is a balká-
ni térség adja. Mind erős karakterek, 
számottevő Bajnokok Ligája-rutin-
nal, de Magnus Johansson több mint 
25 éves pályafutását figyelembe véve 
meggyőződésük, hogy jó döntést hoz-
tak a kinevezésekor. A svéd szakem-
ber 2018–2019-es keretében ugyan 
már nem szerepel válogatottbeli ta-
nítványa, Isabelle Gulldén, de hon-
fitársai közül Nathalie Hagmant és 
Sabina Jacobsent is edzeni fogja. A 
román klasszis Cristina Neagu mel-
lé érkezett még Elizabeth Omoregie, 
Andrea Lekic, Barbara Lazovic és 
Jovanka Radevic is. Ők egyelőre még 
szabadságon vannak, összetartásu-
kat július 16-ra tervezik.

Új időszámítás Besztercén

Beszterce élvonalbeli női csapatának 
viszont már befejeződött a vakáció. 
Horațiu Pașca edző irányítása mel-
lett olyan játékosok gyűltek össze a 

héten, mint a világ egyik legjobb bal-
szélsőjének számító román váloga-
tott Valentina Ardean Elisei, aki az 
EHF-kupa-győztes Craiovától iga-
zolt az erdélyi gárdába. A napokban 
csatlakozik majd a kerethez a beál-
ló Paula Garcia Avila is, aki a spa-
nyolországi Málaga együtteséből ér-
kezik, míg a balátlövő Teodora Bloj a 
Brassói Coronát „hagyta” el a besz-
terceiekért. Az eddig CSM néven is-
mert együttes egyébként mostan-
tól Gloria CS-ként szerepel majd, a 
megyei tanács februárban létreho-
zott sportklubja ugyanis átvette a ké-
zilabda-szakosztályt, a hazai sport-
ági szövetség pedig a napokban jóvá-
hagyta a tagsági kérelmüket.

A dobogós helyekre pályázó csa-
patok sorában említhető az elmúlt 
szezonban negyedik, de Román Ku-
pa-döntősként európai kupaszerep-
lésre készülő Râmnicu Vâlceai HCM 
is, amelyik Florentin Pera edző ke-
retébe leigazolta a fiatal válogatott 
kapust, Iulia Dumanskát, továbbá 
a válogatott balszélsőt, Ana Maria 
Iuganut, az irányító Andreea Pricopi-
ot és a BL-ezüstérmes szerb beállós, 
Marija Petrovic is a „szolgálatukba 
szegődött”.

Az EHF-kupa első selejtezőkörei-
nek a sorsolása egyébként július 17-

én lesz, amikor is érdekelt lesz az 
elmúlt szezonban bronzérmes Disz-
nód alakulata is. A Szeben megyei 
gárda kerete megerősítéséhez le-
igazolta a Larvik volt brazil kapu-
sát, Dias Moreschit, és három hazai 
játékost is leszerződtetett a Brassó 
Coronához távozó Ivana Bozovic és 
Dragica Tatalovic helyére. A barca-
ságiaknál eközben Ion Crăciun lett 
az új vezetőedző, aki bevallása sze-
rint elsősorban a nézőket szeret-
né visszacsábítani a sportcsarnok-
ba. „Mi reménykedünk abban, hogy 
meglepetést fogunk okozni az új sze-
zonban, de azért a célunk az, hogy 
egységes, összeforrt csapatot állít-
sunk össze, mert ez eddig hiány-
zott” – idézte a Cenk alattiak veze-
tőedzőjét a klub hivatalos honlapja.

Hogy a Bukaresti CSM vagy a 
BL-selejtezőben induló Craiova el-
len mire lesznek képesek azt még 
nem tudni, de a felkészülésre még 
maradt bő másfél hónapjuk. A ki-
írás nem változott: az oda-vissza-
vágós körmérkőzések után a tizen-
négy csapatos mezőny utolsó két he-
lyezettje kiesik az élvonalból, a 11. és 
a 12. helyezett pedig osztályozót ját-
szik a bennmaradásért.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Belelendült a nyári felkészülésbe a hazai női kézilabda-él-

vonal. Az újonc nagybányaiak menedzsere szerint rendkí-

vül megerősödtek a csapatok a 2018–2019-es szezonra.

Európa Liga: „feltöltődve” kezdik a selejtezőket a magyar és román csapatok
A Rabotnicski vendégeként kezdi 
meg a labdarúgó-Európa Liga 2018–
2019-es idényét a Honvéd, de az első 
körben idegenben kezd az Újpest is, 
míg a Ferencváros hazai környezet-
ben startol a nemzetközi klubtorna 
kvalifikációs szakaszában.

A kispestek tegnap délelőtt meg is 
érkeztek Macedóniába, ahol romá-
niai idő szerint ma 18.30-kor lépnek 
pályára az első selejtezőforduló el-
ső összecsapásán. A DunaWorld ál-
tal élőben közvetített meccsen Supka 
Attila vezetőedző nem számíthat há-
rom sérültjére, de az újonc Holdampf 
Gergő sem utazott el Szkopjéba. A 
nyáron azonban erősített a kispesti 

alakulat: a guineai Fousseni N’Ganon 
Bamba, a horvát Dino Skvorc, a nigé-
riai Eke Uzoma, továbbá Batik Ben-
ce és Vadócz Krisztián csatlakozott a 
kerethez. A klubtulajdonos George F. 
Hemingway videóblogjában hangsú-
lyozta, hogy egy-két minőségi csatárt 
még keresnek „Danilo és a fiatalok 
mellé”, de ez nehéz feladat. „Olyan ez, 
mint amikor az ember barátnőt ke-
res. Csak azért, mert megnéz tizen-
öt lányt, nem biztos, hogy talál olyat, 
akit tud szeretni” – fogalmazott. Ta-
pasztalata szerint a csatárok általá-
ban július elején felértékelik magu-
kat, de az ajánlatok hiányában visz-
szatérnek a realitás talajára. „Ami-

kor ez bekövetkezik, ők a mi embere-
ink lesznek” – szögezte le.

Ezalatt a Nemzeti Sport számítá-
sai szerint több mint másfél millió 
eurót költött eddig nyári átigazolása-
ira a Ferencváros, amely holnap raj-
tol az EL első selejtezőkörében hazai 
pályán, az izraeli tel-avivi-i Maccabi 
ellen (20 óra, M4 Sport). Egyebek 
mellett épp a Honvédtól vásárolt, 
hiszen leigazolta az olasz Davide 
Lanzafamét, de légiósként érkezett 
az izlandi Kjartan Finnbogason, a né-
met–horvát kettős állampolgárságú 
Marcel Neister, az argentin Marías 
Ezequiel Rodríguez és az ukrán Ivan 
Petrjak is. Utóbbi kölcsönszerződés-

sel került a zöld-fehérekhez a Sahtar 
Donyecktől, miközben Priskin Ta-
mást kölcsönadták a Haladásnak, 
Gera Zoltán és Hajnal Tamás pedig 
visszavonultak.

Az Újpestnél eddig nem volt nagy 
mozgás, bár visszatért az eddig 
kölcsönadott macedón légiósuk, 
Viktor Angelov, aki történetesen 
épp a Honvéd mai ellenfelénél a 
Rabotnicskinél szerepelt eddig. Az 
UTE holnap kezd az EL-ben, az 
azeri Neftci vendégeként.

Ugyanaznap lép pályára a Gheor-
ghe Hagi edzette Viitorul Luxemburg-
ban, ahol a Racing Union Letzuebuerg 
fogadja őket. A konstancaiak elmúlt 

szezonban megismert keretéből töb-
bek között a 20 éves középpályás, 
Alexandru Cicâldău távozott egymil-
lió euróért Craiovára, a 26 éves besz-
tercei hátvéd, Cristian Ganea pedig 
a spanyol élvonalban szereplő Bilbao 
színeiben folytatja pályafutását. Ed-
dig hat új játékost szerződtettek le, 
köztük a román válogatottban is sze-
repelt 32 éves Srdjan Luchint és 22 
éves francia Lyes Hafid Hourit.

A romániai csapatok közül az 
FCSB a második, a Craiova pedig a 
harmadik körben kezdi meg az Eu-
rópa Liga selejtezőit.

KRÓNIKA

Kolozsvárról Váradra 
igazolt Watson
A román férfi kosárlabdabajnok 
Nagyváradi VSK csapatában foly-
tatja pályafutását Giordan Watson. 
A 33 éves, honosított amerikai játé-
kos a Kolozsvári U-BT-t „hagyta el” 
a Körös-parti piros-kékekért, akik 
ma kapnak ellenfelet a Bajnokok Li-
gája-selejtezőkre. 

Tovább erősödött 
a Hermannstadt
Francia élvonalbeli labdarúgó-
csapatokban tapasztalatot szer-
ző gaboni légióst igazolt Frederic 
Bulot személyében a Hermann-
stadt. A története első élvonalbeli 
szezonjára készülő szebeni együt-
tes tegnap jelentette be a 27 éves 
középpályás leszerződtetését, rá-
mutatva, hogy korábban a Mona-
co, a Reims és Caen játékosa volt, 
de bemutatkozott már a közép-
afrikai ország válogatottjában 
is, továbbá szerepelt a Standar 
Liège és a Charlton Athletic 
együttesében. A Hermannstadt 
ezzel ötre növelte légiósai számát 
a 2018–2019-es szezonra. 

Érmekért mennek 
a magyar pólósok
Magyarország címvédő női, vala-
mint a férfiválogatottja is éremért 
utazik a szombaton kezdődő bar-
celonai vízilabda Európa-bajnok-
ságra – hangzott el tegnap, az in-
dulás előtti utolsó sajtótájékoz-
tatón. Az MTI beszámolója alap-
ján Bíró Attila, a női csapat szövet-
ségi kapitánya hangsúlyozta, ter-
vei szerint együttese mérkőzés-
ről mérkőzésre fejlődik majd, és a 
második héten már a legjobb tel-
jesítményét tudja nyújtani. A hatos 
csoportban először szombaton es-
te mártóznak meg a medencében 
a házigazda Spanyolország ellen, 
majd sorrendben Törökország-
gal, Szerbiával, Oroszországgal és 
Németországgal játszanak a ne-
gyeddöntőbe jutásért. Keretében 
több újonc is van, de ezzel együtt 
is esélyesnek érzi csapatát a do-
bogós helyekre. A férfiegyüttest 
eközben fiatal kerete ellenére is 
„örökesélyesként” tartják számon. 
Märcz Tamás szövetségi kapitány 
hangsúlyozta: a játékosok fizikai 
állapotával nincs probléma, a fel-
készülési időszak alatt azt kellett 
„menedzselni”, hogy a rengeteg 
mérkőzéstől ne égjenek ki a keret-
tagok. A csapatkapitány Nagy Vik-
tor szerint az olaszok ellen vívan-
dó második csoportmeccsük elő-
rehozott negyeddöntőnek tekint-
hető, mivel a négyesek első helye-
zettjeinek nem kell majd a nyolc 
közé jutásért játszaniuk. A férfiak, 
mint ismeretes, a tornát Grúzia el-
len kezdik, majd az olaszok után 
Németország lesz az ellenfél.

Visszatérés. A Minaur ismét élvonalbeli szereplésre készül
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