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Rangos ellenfeleket sorsoltak a nagyváradiaknak a férfi kosárlabda-BL-selejtezőkre

„Lehetetlen küldetés” előtt a VSK

Bravúrra lenne szüksége a Nagy-
váradi VSK férfi kosárlabdacsa-
patának, hogy a 2018–2019-es 

szezonban megismételje a két évvel 
ezelőtti csoportkörbe-jutását a Baj-
nokok Ligájában. A tegnapi sorsolás 
eredményeként az első selejtezőkör-
ben a finn bajnok, a Karhu Kauhajoki 
lesz az ellenfele – szeptember 20-án 
idegenben, 22-én pedig hazai közön-
ség előtt játszanak. Továbbjutás ese-
tén a litván Siauliai BC és a bolgár 
Levszki Lukoil közötti párharc győz-
tese ellen folytatják a menetelést, 
hogy aztán a kvalifikáció utolsó köré-
ben a francia JSF Nanterrével nézze-
nek farkasszemet.

„Az út fordulóról, fordulóra ne-
hezebbé válik” – mutatott rá a Kró-
nikának Șerban Sere. A váradiak 
klubelnöke megjegyezte, hogy bár 
első ellenfelük aktuális keretéről 

még semmit sem tudnak, azt vi-
szont igen, hogy a finnországi csa-
patok mindig nagyon agresszívek 
és rendkívül atletikusak. „Minél ha-
marabb információkat kell gyűjt-
sünk róluk. A második körben már 
nehezebbé válik a feladat, mert sok-
kal rangosabb ellenfelet kaphatunk, 
legyen az akár a litván, akár a bol-
gár csapat. Úgy tudom, a Levszki so-
kat erősödött és nagy költségvetése 
van. A harmadik körben a Nanterrét 
nem kell bemutatni. Sokszoros baj-
nok- és kupagyőztes, rendkívül ran-
gos ellenfél. Nehéz feladat vár ránk, 
de számítottunk is erre, mert a BL-
ben csak értékes csapatok szere-
pelnek” – mondta az egykori váloga-
tott kosaras.

A klub honlapja alapján a Siauliai 
ötödik lett a litván bajnokság elmúlt 
szezonjában, de története során há-

romszor nyerte meg a Balti Ligát. A 
Levszki Szófia a Levszki és a Lukoil 
Academic csapatainak egybeolva-
dásából jött tavaly létre – előbbi a di-
csőséglistájával, utóbbi pedig meg-
különböztetett pénzügyi támoga-
tottságával járult hozzá a partner-
séghez – és meg is nyerte a bolgár 
bajnokságot. Keretében szerepelt 
Nemanja Milosevic, a váradiak ko-
rábbi légiósa is. A párizsi külváros-
ból érkező Nanterre a hetedik he-
lyen végzett a francia élvonalban, 
de története során nemcsak hazá-
ja bajnokságát nyerte meg, hanem 
EuroChallenge és FIBA Európa-
kupa-serleget is hazavitt. Szerepelt 
már az Euroligában, a tavalyi BL-
idényben pedig a playoffig menetelt.

A VSK-ra váró zsúfolt őszi program 
kapcsán Sere lapunknak megjegyez-
te, hogy leginkább az okozhat majd 
gondot, hogy több játékosuk csak 
szeptember 18-án tér vissza a válo-
gatottból, miközben 20-án nekik már 
Finnországban kell pályára lépniük. 
Szerinte emiatt nehéz lesz beépíteni 
őket a keretbe, főleg Watsont, aki még 
új a csapatban. Románia Szuperku-
pa-döntőjét is szeptember 23-ra ter-

vezték, de ezt a klubelnök tájékozta-
tása alapján el fogják halasztatni. „Az 
biztos, hogy győzelemre törekszünk 
majd a BL-ben, és ami rajtunk múlik, 
mindent megteszük a kvalifikációért. 
Ugyanakkor nagyon nehéz lenne je-
lenleg célul kitűznünk egy franciaor-
szági csapat kiejtését, mert nincs re-
alitása. Az biztos, hogy harcolni fo-
gunk, de adott körülmények között 
a csoportkörbe jutás szinte lehetet-
len” – fogalmazott Sere. Megjegyez-
te: új játékosokat még biztosan fog-
nak igazolni a következő szezonra, 
de reményei szerint az elkövetkező 
tíz nap során már véglegesíteni tud-
ják a keretüket.

A tegnapi BL-selejtezők sorsolása-
kor egyébként már a főtábla beosztá-
sát is elkészítették, ezért ha a váradi 
„oroszlánok” végrehajtanák a bra-
vúrt, akkor az olasz Velencei Umana 
Reyer, a spanyol Iberostar Tenerife, 
az izraeli Hapoel Holon, a görög 
Szaloniki PAOK, a cseh Opava, a né-
met Bonn és egy második selejtezőről 
érkező alakulat lenne az ellenfelük a 
B csoportban.

V. NY. R.

A finn bajnok ellen kezdi a 2018–2019-es idényt a 

Nagyváradi VSK férfi kosárlabdacsapat a Bajnokok Li-

gájában, de a tegnapi sorsolás alapján „szinte lehetet-

lennek” tűnik a csoportkörbe jutása.

Hibáknak nincs helye – a mezőny felkészülten várja a Hargita Gyöngye Rali rajtját
„Úgy érzem, nagyon jó versenyünk 
lesz” – nyilatkozta bizakodva Ferencz 
Csaba, a Hargita Gyöngye Rali fő-
szervezője. A székelyudvarhelyi 
Márton Áron téren ma 20 órától tar-
tandó hivatalos megnyitót követően a 
hazai ralibajnokság ötödik fordulója 
pénteken rajtol. Összesen nyolcvan-
öt páros nevezett, amivel jócskán túl-
szárnyalták a tavalyi, jubileumi kiírá-
son jegyzett 67-es létszámot. Ez még 
a főszervezőt is meglepte, ugyanak-
kor azt már többször is hangsúlyoz-
ta, hogy a tizenkét technikás és lát-

ványos gyorsasági szakaszból álló 
viadaluk rendkívül népszerű a piló-
ták körében.

Az egyéni összetettben jelenleg 
élen álló Simone Tempestini is „tet-
szetős” aszfaltversenyként jellemez-
te a Hargita Ralit, ahol minden rész-
letre figyelni kell. „A gyorsasági sza-
kaszok nagyja rövid, emiatt nem sza-
bad hibázni, mivel az elveszített időt 
nincs hol behozd. Székelyudvarhely 
mindig is kedvesen fogadott, és sze-
retünk odamenni” – mondta a kolozs-
vári csapat színeiben többszörös or-

szágos bajnok, 2016-ban ifjúsági vi-
lágbajnok pilóta. A Hargita Ralit ta-
valy megnyerő csapattársa, a bajno-
ki címvédő Bogdan Marișca is a gyor-
sasági szakaszok szépségét és ne-
hézségi fokát emelte ki. „A bucsini 
szakasz nagyon nehéz, és még köz-
beszólhat az időjárás is. Nekem a 
lövétei gyorsasági tetszik a legjob-
ban, nagyon technikás, ez az orszá-
gos bajnokság egyik legszebb szaka-
sza” – vélekedett a veterán pilóta, aki 
jelenleg negyedik az összetettben. 
Bár bevallása szerint tét nélkül ver-

senyzik, mindenképp szeretne célba 
érni a futamon.

Tovább folytatná ugyanakkor jó 
eredményeinek sorát a bajnokságban 
második helyen álló Vali Porcișteanu. 
„Kezdem megszokni az autót, egy-
re jobbak vagyunk vele, de van még 
mit hangoljunk rajta, erre pedig tö-
kéletes lesz a Hargita Rali. Remé-
lem, hogy az eső nem fog beleszól-
ni a versenybe, így minél több szur-
koló ott lehet majd az út szélén” 
– mondta. Tagja a holnap elrajto-
ló mezőnynek a nyolcszoros orszá-

gos bajnok, az összetettben jelen-
leg hatodik Constantin „Titi” Aur is, 
akinek a bucsini szakasz a kedven-
ce. Ez lesz egyébként a holnapi első 
mért szakasz 15.28 óra rajttal, majd 
a Libán-szakaszon haladnak tovább. 
Azt követően 18.59 órakor rendezik 
Székelyudvarehelyen a Dietrich Ár-
pádról elnevezett szuperspeciálist, 
hogy másnap tovább róják a kilomé-
tereket. A díjátadó 21 órakor lesz az 
udvarhelyi Márton Áron téren.

ZÁTYI TIBOR

Felcsútról erősített 
a Sepsi OSK
Egy 24 éves magyar támadó kö-
zéppályással erősített keretén a 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK élvo-
nalbeli labdarúgócsapata a követ-
kező idényre. A klub tegnapi beje-
lentése alapján Prosser Dániel Bá-
lintról van szó, aki a Puskás Akadé-
miától érkezett egy évre kölcsön-
be. A háromszékiek, mint ismere-
tes, a Liga 1 új szezonját jövő héten 
az újonc Hermannstadt ellen ven-
dégként kezdik, ám a szebeniek 
klubelnöke, Teodor Birţ  elmondá-
sa alapján a stadionjuk felújítása 
nem készül el időben, ezért az első 
pár fordulóra új helyszínt kell talál-
niuk. A gyulafehérvári, a disznódi és 
a brassói stadionok nem felelnek 
meg az élvonalbeli követelmények-
nek, a medgyesiek viszont nem fo-
gadták be őket, ezért Marosvásár-
helyre esett a választásuk, ahol a 
Trans-Sil arénában rendeznék ha-
zai mérkőzéseiket.

Tokió 2020: bővülő 
éremesélyek
Országonként két egység indul-
hat a 2020-as tokiói olimpia ka-
jak-kenu számaiban az eddigi egy 
helyett – számolt be tegnap a ma-
gyar sportági szövetség bejelenté-
séről az MTI. A módosítás alapján 
a sportágban 9-9 női és férfikvótát 
lehet majd gyűjteni, ezért a sport-
ágban 2-4 magyar aranyéremre 
számítanak a japán fővárosban. Az 
olimpiai kvalifikációs világbajnok-
ság jövőre Szegeden lesz.

Váratlan döntetlent 
játszott a Vidi
Mindössze 1-1-es döntetlent ért el 
kedd este Luxemburgban a Mol Vidi 
labdarúgócsapata a Bajnokok Ligá-
ja-selejtezők első fordulójának el-
ső mérkőzésén. A Dudelange az 58. 
percben egyenlített ki ellenük, de 
Huszti Szabolcs 42. percben szer-
zett gólja Marko Nikolic edző sze-
rint még kulcsszerepet jelenthet a 
továbbjutásukban. A székesfehér-
vári magyar bajnokcsapat szerb 
szakvezetője elismerte, hogy gyen-
gén játszottak, a jövő heti, felcsúti 
visszavágón pedig már sokkal gyor-
sabbnak kell lenniük.

Hivatalossá vált 
Ronaldo átigazolása
A korábbi sajtóhíreknek megfele-
lően kedd este hivatalosan is beje-
lentették, hogy Cristiano Ronaldo 
kilenc év után elhagyja a Real 
Madridot, hogy az olasz bajnok 
Juventus együttesében folytassa 
pályafutását. Az ötszörös aranylab-
dás, portugál Európa-bajnok lab-
darúgóért a hírek szerint százmillió 
eurót fizetett a torinói klub a spa-
nyoloknak, míg Bölöni László „felfe-
dezettjének” évi 30 milliót fizetnek 
majd. A 33 éves támadó bemutatá-
sát hétfőre tervezik az olaszok.

Húsz év elteltével ismét vébédöntőre készülhet a Les Bleus
Szuperlatívusz jelzők követték kedd 
este Franciaország labdarúgó-válo-
gatottjának döntőbe jutását az orosz-
országi világbajnokságon, ahol a leg-
jobb négy között Umtiti a 51. perc-
ben szerzett góljával 1-0-ra legyőzték 
Belgiumot. A Les Bleus története so-
rán harmadszor játszhat vb-finálét, 
de ezt megelőzően kereken húsz év-
vel ezelőtt el is hódították a serleget 
hazai pályán. Didier Deschamps ak-
kor még játékosként ünnepelt, most 
pedig szövetségi kapitányként büsz-
kélkedett csapatával. Szerinte „kivé-
teles, ami történt”, de emlékezvén a 
két évvel ezelőtt elbukott Eb-döntő-
re egyelőre még visszafogott az esé-
lyeiket illetően. Kylia Mbappé ugyan-
akkor már leszögezte: nem érdekli 
az Aranylabda, ő a vébétrófeát akar-
ja. „Ez életem álma, meg a követke-
ző életemé is. A legmerészebb álma-
imban sem gondoltam volna ilyet, pe-
dig még mindig nagy álmodozó va-
gyok. De megtettünk egy lépést. 
Amikor nem csalsz, hanem a csa-
patért dolgozol, visszakapod” – fo-
galmazott a Paris Saint Germain tá-
madója a belgák legyőzése után. A 
vébégyőzelemről szőtt álma valóra 
váltásában partnere Umtiti, aki sze-
rint még nem igazán fogták fel azt, 
ami velük történt, de azt tudják, hogy 
valami nagy dolgot vittek véghez, és 
mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy megnyerjék a tornát.

Vasárnapi ellenfelük a lapzár-
tánk után rendezett Anglia–Hor-
vátország elődöntő győztese lesz, 
miközben a vesztes szombaton lép 
pályára a Belgium elleni bronz-
meccsen. A belgák játéka egyéb-
ként a franciák ellen sokáig góllal 

kecsegtetett, de Lloris kapus bra-
vúros védése nagyban hozzájárult 
a bukásukhoz. Robert Martínez 
szövetségi kapitány ki is hangsú-
lyozta, hogy egy szerencsés pont-
rúgás döntötte el a továbbjutást. 
Megjegyezte: egy mérkőzésük még 

hátravan és ők mindenképp győze-
lemmel búcsúznának. „Ezek a já-
tékosok nem azt érdemlik, hogy 
rossz szájízzel köszönjenek el a 
tornától” – tette hozzá.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Álmodozók. A belgák legyőzésével Franciaország „lábnyújtásnyira” került a vb-címtől
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