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Nem időzne sokat a megyei ligában a VSK révén újjáéledt marosvásárhelyi labdarúgás

Feljutásban gondolkodnak
A frissen alakult Marosvásárhelyi VSK vezetőségének egyetlen elvárása van a ne-

gyedik osztályban debütáló futballcsapattal szemben: egyetlen év alatt nyerje 

meg a bajnokságot, és jusson fel a Liga 3-ba. Székes Károly szakosztályvezető és 

edző szerint a célkitűzés teljesítése nem egyszerű, ám kötelező.

Heterogén kerettel, de job-
bára Marosvásárhelyről és 
környékéről toborzott fut-

ballistákkal vág neki a negyedik 
osztályos, lényegében megyei baj-
nokságnak a Marosvásárhelyi Vá-
rosi Sportklub. Az újonnan alakult 
sportegylet vezetősége el sem tud-
ja képzelni, hogy az azonnali fel-
jutáson kívül más célt tűzzön ki 
a Székes Károly és ifj. Constantin 
Lungu által felkészített csapat elé. 
„Nem könnyű feladat, hisz külön-
böző szintű és korú játékosok al-
kotják a keretet, olyanok is, akik az 
alsóbb osztályokból érkezve, eddig 
hetente két edzésen vettek részt. 
Most viszont naponta tartunk két 
edzést, ami bizony megvisel egye-

seket. A városháza által kínált kö-
rülmények azonban a lehető legjob-
bak, így megvan minden esélyünk 
arra, hogy már az első évben meg-
nyerjük a bajnokságot” – vélekedett 
lapunknak a főedző, aki egyben a 
szakosztályvezetői teendőket is el-
látja. Székes szerint a VSK-nak nem 
lesz könnyű dolga: Marosoroszfalu, 
Szováta és Marosludas kemény ve-
télytársnak bizonyulhat.

Derűlátásra ad okot, hogy az au-
gusztus 25-én elrajtoló pontvadá-
szatban a csapat számíthat az FCM 
egykori játékosára, az azóta több 
más első ligás együttesnél megfor-
dult Victoraş Astafeira. A 31 éves 
csatár úgy döntött, hogy félreteszi 
az anyagi javak utáni hajszát, in-

kább hazaköltözik családja mel-
lé. Telefonon jelentkezett a klub-
nál a valamikori közönségkedvenc 
Ousmane N’Doye is, aki szívesen 
visszatérne Vásárhelyre. A Dinamo 
és az ASA egykori középpályása fi-
zetést sem igényelne. „Astafei – akit 
elsősorban emberként értékelek 
nagyra, de játékosként sem elvet-
nivaló – nagyot lendíthetne a csa-
paton, valóságos húzóember len-
ne mind a pályán, mind az öltöző-
ben. Amennyiben sikerülne a sze-
negáli N’Doye-nak is megoldanunk 
a munkavállalási engedélyét, az ő 
tapasztalatának és akaraterejének 
is hasznát tudnánk venni. A lényeg 
viszont az, hogy helyi és környék-
beli játékosokból álljon a csapat, és 

az edzőt se csereberéljük kétheten-
te” – jelentette ki Székes Károly. Ez 
egyébként a szurkolók elvárásaival 
is egybecseng. A húszas keretben 
eddig számos helyi fiatal kapott he-
lyet, olyan is, aki más város felsőbb 
osztályú csapatában is megfordult, 
de olyan is, aki alig töltötte be a 16. 
életévét.

Szucher ervin

Szívből úszott sporttörténelmi Eb-aranyat Hosszú Katinka
„Ez az úszás a szívem legmélyé-
ről jött. Meg kellett nyernem ezt a 
versenyt, és hihetetlenül boldog va-
gyok, hogy sikerült” – idézte Hosz-
szú Katinkát a Magyar Úszószö-

vetség hivatalos honlapja, miután 
szerda este aranyérmes lett 200 
méter vegyesen a glasgow-i Euró-
pa-bajnokságon. Az olimpiai baj-
nok világklasszis nem volt egysze-

rű helyzetben ezen a kontinensvi-
adalon, mert edzőférjével, Shane 
Tusuppal való különválása nem-
csak magánéleti válsággal szem-
besítette, hanem szakmai szem-

pontból is változást hozott az életé-
ben. De ahogyan Sós Csaba szövet-
ségi kapitány jósolta: az Iron Lady 
kétszázon nem veszíthetett. Sen-
kit sem engedett az arany közelé-
be, már csak büszkeségből is meg-
nyerte a legerősebb számát. Azt, 
amelyben címvédő és világcsúcs-
tartó is egyben. Mostani sikerével 
sorozatban ötödször lett a konti-
nens legjobbja, ami egyedülálló a 
sportág történetében. Címvédése 
után az úszóklasszis hangsúlyoz-
ta: már önmagában az Eb-részvétel 
is kihívást jelentett most számára, 
ezért csak elégedett lehet az elért 
eredménnyel. „Ismét bebizonyoso-
dott, hogy amikor versenyezni kell, 
akkor nagyon oda tudom tenni ma-
gam. Sosem éreztem olyan moti-
váltnak magam, mint most, úgy-
hogy kőkeményen fogok dolgozni a 
következő években, és kizárólag az 
úszásra fogok koncentrálni” – szö-
gezte le Hosszú Katinka.

A csütörtökön zárult glasgow-i 
úszó-Európa-bajnokság lapzár-
tánk után rendezett döntőjében 
még több magyarországi verseny-
ző is érintett volt, köztük Cseh 
László és Milák Kristóf 100 méter 
pillangón, Hosszú Katinka pedig a 
női vegyes váltóban csobbant a me-
dencében.

híröSSzefoglaló

Csődvédelmet kért 
a Temesvári ACS Poli
Csődvédelmet kért a héten a Te-
mesvári ACS Poli futballklubja. Az 
élvonalból kiesett együttes a tar-
tozásai miatt jelentett fizetéskép-
telenséget és adósságtörleszté-
sének átütemezésétől remél vál-
tozást. A csapat vasárnap 13 óra-
kor a Brăilát fogadja a Liga 2-es 
bajnokság második fordulójában. 
Pénteken 18 órakor Balotești–
Petrolul meccs lesz, majd szom-
baton Nagyváradi Luceafărul–Te-
mesvári Ripensia, Bukaresti 
Metaloglobus–Bákó, Snagov–
Mioveni, Clinceni–Daco-Getica, 
Energeticianul–Temesvári ASU Poli 
(mind 11 órától), UTA–Konstancai 
Farul (13 óra) és Pandurii–Pitești 
(15.30-tól) párosítás szerint ját-
szanak. A Târgoviște–Kolozsvári 
Universitatea összecsapást hétfőn 
18 órai kezdettel rendezik.

Buzărnescu megsérült

Tolószékben hagyta el a montrea-
li teniszpályát szerda este Mihaela 
Buzărnescu, miután a Rogers Ku-
pa második körében megbicsak-
lott a bokája a Jelina Svitolina elle-
ni mérkőzésén. A román tenisze-
ző 3:6, 7:6, 3:4-es állásnál megcsú-
szott, majd a fájdalomtól zokogva 
roskadt a földre. Még ukrán ellenfe-
le is gyorsan a segítségére sietett, 
és a fejét fogva várta az orvosi se-
gítséget. Buzărnescu természete-
sen nem tudta befejezni a mecs-
cset, pedig sajtóbeszámolók sze-
rint még a balesete előtt szólt a bí-
rónak, hogy a pálya felülete csú-
szós. Svitolina ugyanakkor a szer-
vezőket bírálta, amiért azok nem 
biztosítanak orvosi felügyeletet 
minden pálya mellé. Teniszezéshez 
kapcsolódó hír, hogy a sportág in-
tegritásáért felelős szerve 10 ezer 
dollárra bírságolta, és hat hónap-
ra eltiltotta – abból három hónap 
felfüggesztett – a versenyzéstől a 
kínai Shuai Penget. A 32 éves, két-
szeres Grand Slam-győztes spor-
tolót azért büntette meg a testület, 
mert 2017-ben megpróbálta meg-
vesztegetni párostársát, hogy lép-
jen vissza a wimbledoni tornától.

Készülődik a Liga 3

Augusztus 17-én, pénteken sorsol-
ják ki a harmadosztályos labdarú-
gó-bajnokság 2018–2019-es mű-
sorát – jelentette be a hazai sport-
ági szövetség. Közleményük alap-
ján nyolcvan csapattal szervezik a 
pontvadászatot, akiket öt, egyen-
ként 16 csapatos csoportba so-
rolnak. Ezeket a szériákat rend-
szerint a földrajzi közelség alap-
ján szervezik, de a pontos beosz-
tást még nem hozták nyilvánosság-
ra. Csak arra figyelmeztettek, hogy 
az augusztus 25-én rajtoló idény-
ben a csapatoknak kötelezően sze-
repeltetniük kell majd legalább egy 
U21-es és két U20-as korosztályba 
tartozó futballistát. A jövő év május 
25–26-ára tervezett utolsó fordulót 
lezáróan a csoportgyőztesek feljut-
nak a másodosztályba, míg a 13– 
16. helyezettek és a leggyengébb 
12. helyezett kiesik a Liga 3-ból.

Idegenben a CFR

A Voluntari vendége lesz vasár-
nap 18 órakor a címvédő Kolozs-
vári CFR labdarúgócsapata az él-
vonalbeli bajnokság 4. fordulójá-
ban. A további párosítás: péntek: 
Botoșani–Astra (21 óra); szombat: 
Chiajna–Hermannstadt (18), Sepsi 
OSK–Iași (21); vasárnap: Călărași–
Craiova (15.30), Medgyes–FCSB 
(21); hétfő: Dinamo–Viitorul (21).

Brassóban rendezheti első BL-selejtezőjét a Sportul pólócsapata
Háromra bővült a romániai csapa-
tok száma a férfi vízilabdázók Bajno-
kok Ligájában, miután most először a 
Corona Sportul Studențesc is bene-
vezett a 2018–2019-es szezonra. Az 
első selejtezőkörben ráadásul hazai 
pályán, a brassói medencében debü-
tálhat szeptember 13–16-án. A konti- 
nentális szövetség csütörtöki sorsolá-
sakor a román bajnokságban bronz-
érmes „egyetemisták” az A csoportba 
kerültek, ahol az olasz Busto Arsizio, 
a francia Pays D’Aix, a grúz Tbiliszi, 
a török Isztambuli Enka Sport és az 
ukrán Lviv-i Dinamo lesz az ellenfe-
lük. A másik ágon a spanyol Terrassa, 
a montenegrói Jadran Herceg Novi, a 

holland Alphen, a francia Strasbourg 
és a máltai Valletta kezd az első kör-
ben. Innen a legjobb négy helyezettek 
lépnek tovább a második körbe, ahol 
már a Nagyváradi VSK is csatlakozik 
a sorozathoz. Ebben a szakaszban 
négy kvalifikációs tornát rendeznek, 
hogy aztán a két legjobb helyezettek 
oda-visszavágó alapon vívjon ráját-
szást a főtáblás szerepelésért.

A csoportkörben tizenkét csapat 
selejtező nélkül vesz részt. Ők a 
Dubrovniki Jug, a Zágrábi Mladost, 
a Barceloneta, a Berlini Spandau, a 
Waspo Hannover, a Pireuszi Olym-
piakosz, a Moszkvai Dinamo, a Belg-
rádi Crvena zvezda, de persze a két 

magyarországi együttes, az Eger és 
a Szolnok, valamint a román bajnok 
Steaua is megmártózik majd az ok-
tóberben kezdődő főtáblás meccse-
ken. A főtáblás küzdelem május de-
rekán zárul, hogy a két csoport leg-
jobb négy helyezettje júniusban nyol-
cas döntőt vívjon a BL-címért. 

A Ferencváros a nagyváradiakhoz 
hasonlóan a szeptember 28-30-ai 
második selejtezőkörben kezd.

A VSK, mint beszámoltunk ró-
la, a héten kezdte meg a felkészü-
lést a következő szezonra, ahol már 
a bajnoki címért akar ismét ver-
senybe szállni a Steauával. Ebben 
segítségükre lehet a brazil váloga-

tott légiós „Grummy” Guimaraes, a 
szerb Aleksa Petrovski, valamint az 
egy év szünet után visszatérő Alex 
Popovici, ugyanakkor Szabó István 
épp a bukaresti riválishoz igazolt a 
Körös-partiaktól. Eközben nyáron a 
Sportul is erősödött, mert amellett, 
hogy több kulcsembere szerződést 
hosszabbított, új igazolásként Petre 
Ianc, Dragoș Stoenescu és Andrei 
Balakirev csatlakozott Aurelian 
Georgescu edző keretéhez. A Bras-
sói Corona és a Bukaresti Sportul 
klubja közötti együttműködési meg-
állapodást meghosszabbították.

KróniKa

Harmadosztályban 
a lánycsapat
A VSK lánycsapata is kénytelen a 
legalsóbb szintről kezdeni. A vá-
sárhelyiek a harmadik ligába irat-
koztak be, de célkitűzésük azo-
nos a fiúkéval: egyetlen idény 
alatt szintet lépni. Erre is megvan 
minden esély, hisz a csapat gerin-
cét olyanok alkotják, akik az első 
osztályban, az ASA színeiben is 
bizonyítottak.

Bravúros címvédés. Hosszú Katinka ismét mindent beleadott a győzelemért

forráS: facebooK.com/úSzóSzövetSég




