
Aleksander Ceferint, az Euró-
pai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 
elnökét meggyőzte az oroszor-
szági világbajnokságon alkalma-
zott videobíró-rendszer (VAR). 
„Azt hiszem, nincs többé vissza-
út, ilyen vagy olyan módon az eu-
rópai versenysorozatokban is be-
vezetjük” – nyilatkozta a szlovén 
sportvezető. Hozzátette, a világ-
bajnokságon is voltak jó és rossz 
tapasztalatok a technológia kap-
csán, de „elég jól működött”.

A videobírót az elmúlt idényben 
a világ számos bajnokságában, 
mint például Olaszországban be-

vezették, az UEFA azonban eddig 
nem alkalmazta, így a Bajnokok 
Ligájában a következő szezon-
ban sem használják. „Nem va-
gyunk ellene, de tényleg nem tud-
juk, eléggé egyértelmű-e. A fenn-
maradó problémákat ki kell zár-
ni” – magyarázta Ceferin.

Az UEFA elnöke arról is be-
szélt, egyáltalán nem lepte meg 
az európai csapatok remek sze-
replése. „Azért nem lepődtem 
meg, mert az európai labdarúgás 
másképpen szerveződik. Jobb 

az infrastruktúra, nagyobbak a 
szakmai stábok, vagyis teljesen 
másképpen dolgozunk, és a kü-
lönbség évről évre nagyobb lesz” 
– vélekedett.

A legutóbbi nem európai vi-
lágbajnok Brazília volt 2002-
ben. Az oroszországi torna 
nyolcaddöntőjében tíz, negyed-
döntőjében hat csapat szerepelt 
az öreg kontinensről, az elődön-
tőbe pedig Belgium, Franciaor-
szág, Horvátország és Anglia 
jutott.
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A TIPPVERSENYT TÁMOGATTÁK:

Sok más, a Marosvásárhelyi Városi Sportklubhoz 

csatlakozott szakosztályhoz hasonlóan javában tart 

a röplabdacsapat keretének kialakulása is. A Medici-

na alapjaira épülő együttes azonban már megismer-

te menetrendjét az ősszel kezdődő bajnokságban.

A Marosvásárhelyi VSK röp-
labdacsapata az egyetlen, 
amely a szakosztályok kö-

zül az élvonalban lesz érdekelt, 
és úgy indulhat a legjobbak között, 
hogy az előző szezonban elődje, a 
Medicina bár az utolsó helyen vég-
zett a bajnoki ranglistán, a kevés 
csapat miatt mégis bennmaradt. 
Persze a VSK röplabda együttese 
már új klubnak számít, azonban a 
sportági szövetség éppen az emlí-
tett szűk mezőnyre való tekintet-
tel engedélyezi részvételét az él-
vonalban.

Az eredeti tervek szerint az 
új röplabdaidény az utóbbi évek-
hez képest később, csak október 
végén kezdődik, tizenkét csapat 
részvételével. Ez abban az eset-
ben, ha a rajtig senki nem lép visz-
sza, hiszen mint ismert, az elő-
ző szezon is ezzel a létszámmal 
kellett volna kezdődjön, de köz-
ben két klub is visszavonult a baj-
nokságtól. A tavalyi bajnoki me-
zőnyből mind a tíz klub folytat-

ja, és melléjük csatlakozott a má-
sodosztályból feljutott Nagyváradi 
CSM és Galaci CSU.

Közben már kisorsolták az új 
idény menetrendjét, eszerint a 
Medicina helyét átvevő Marosvá-
sárhelyi VSK a nyitófordulóban a 
Kolozsvári U-val találkozik, a to-
vábbi párosításokban pedig Nagy-
váradi CSM–Bukaresti Dinamo, 
Temesvári Agroland–Galaci CSU, 
Balázsfalvi Alba–Lugosi CSM, Bu-
karesti CSM–Penicilina Iași és 
Bákói Ştiinţa–CSM Târgovişte 
mérkőzések lesznek. A bajnoki 
rajt előtt azonban, vélhetően ok-
tóber közepén lejátsszák a Romá-
nia-kupa első körének párharca-
it, ahol a vásárhelyiek ellenfele a 
Lugosi CSM lesz.

A Városi Sportklubhoz való 
csatlakozással a marosvásárhe-
lyi együttes játékoskerete vélhe-
tően változásokon esik majd át. 
Egy biztos, hogy az utóbbi szezon 
legtapasztaltabb játékosa, Roxana 
Iancu elhagyta a csapatot a feltö-

rekvő Temesvári Agroland ked-
véért, így a keretben legnagyobb-
részt az előző bajnokságban sok 
lehetőséget kapott ifjúságiak ma-
radtak. A kispadon pedig meg-
erősítették tisztségében az utób-
bi két idényben a Medicinát irá-

nyító, szerb Predrag Zukovic ve-
zetőedzőt.

A tavaly sok más sportághoz ha-
sonlóan nagy pénzügyi gondokkal 
küzdött csapat viszont a VSK-nál 
új erőre kaphat, és a rendelkezés-
re álló forrásokból vélhetően si-

kerül több rutinos játékost is le-
igazolni, hogy a marosvásárhelyi 
röplabda visszatérjen az orszá-
gos élmezőnybe, ahol néhány év-
vel ezelőtt még biztos helye volt.

HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

Új erőre kaphat a VSK-ban a marosvásárhelyi röplabda

Egyedüliként az élvonalban

Fiatalok maradtak a marosvásárhelyi csapatnál, de rutinos játékosokra lehet számítani

Kezdik menetelésüket az „európai” csapatok

Az UEFA elnöke a videobíróról: nincs visszaút

Mind a négy magyar, illetve 
egy román labdarúgócsapat ezen 
a héten kezdi meg menetelését a 
Bajnokok Ligája és az Európa Li-
ga selejtezőinek első fordulójá-
ban. A legrangosabb európai ku-
pasorozatban a bajnok Videoton 
tegnap este lapzártánk után ját-
szott a luxemburgi Dudelange 
vendégeként, míg a második szá-
mú kupában a Budapest Hon-
véd szerdán 18.30 órától, élő-

ben a Duna World-ön a macedón 
Rabotnicki otthonában játszik, 
míg csütörtökön a Ferencváros 
az izraeli Maccabi Tel-Aviv gár-
dáját fogadja (20.00, M4 Sport), az 
Újpest pedig az azeri Neftci Baku 
együtteséhez látogat (20.00, Du-
na World). A román csapatok kö-
zül ebben a körben egyedüliként 
érdekelt FC Viitorul pedig 21 órá-
tól a luxemburgi Racing Union pá-
lyáján játszik.

Mint ismert, a további román 
együttesek közül a Bajnokok Li-
gájában a bajnok Kolozsvári CFR 
a selejtezők második fordulójá-
ban lesz érdekelt, ahol a Drita 
(koszóvói)–Malmö (svéd) pár-
harc győztesével találkozik, míg 
az EL-ben a Bukaresti FCSB 
ugyancsak a második, a CSU 
Craiova pedig csak a harmadik 
körben kapcsolódik be a küzdel-
mekbe.

ARCHÍV FELVÉTEL: HAÁZ VINCE

13.15 Országúti kerékpár, Tour de 
France, Franciaország, 5. szakasz 
(Eurosport 1)

15.00 Tenisz, Grand Slam-torna, 
Wimbledon, Egyesült Királyság, 
negyeddöntő (Eurosport 2)

17.15 Női kézilabda, U20-as Világbaj-
nokság, Debrecen, Magyarország, 
negyeddöntő (M4 Sport)

21.00 Labdarúgás, Világbajnokság, 
Oroszország, elődöntő: Anglia–
Horvátország (TVR 1)

Sportesemények a televízióban

Babos párosban világelső

Hétfőtől Babos Tímea vezeti a 
női teniszezők páros világrang-
listáját. A játékos honlapjának 
beszámolója szerint a magyar te-
niszsport első világranglista-el-
sősége azzal vált biztossá, hogy 
a cseh Andrea Hlavackova – hon-
fitársa, Barbora Strycova oldalán 
– kikapott a wimbledoni nyílt baj-
nokság nyolcaddöntőjében. Az el-

ső helyen kiemelt Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic magyar, 
francia duó a Kirsten Flipkens, 
Monica Niculescu belga, ro-
mán páros ellen játszott a hétfői 
nyolcaddöntőben (ennek eredmé-
nyétől függetlenül a magyar játé-
kos az élre állt a WTA rangsorá-
ban), és kétszettes győzelmével 
bejutott a legjobb nyolc közé.

 Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar játékos pályafutása 
Luis Enrique az új spanyol kapitány

A Barcelona korábbi játékosát és edzőjét, Luis Enriquét nevezték ki Spa-
nyolország labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitányává. A 48 éves 
szakember 2020-ig szóló szerződést írt alá. Luis Enrique azt a Fernando 
Hierrót váltja, aki az oroszországi világbajnokság idején megbízott edző-
ként irányította a nyolcaddöntőben búcsúzó spanyol csapatot.




