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A szülők és a pedagógusok segítsége is szükséges a gyermekek gyakoribb sportolásához

Összefogás kellene az ifisporthoz

Az iskolai tornaórák és a test-
mozgás fontosságára hívta fel 
a figyelmet Beatrice Mercado, 

a Junior Sport Egyesület elnöke, 
hangsúlyozva, hogy különösen az 
elemi osztályokban fontos, hogy a 
gyermekek természetes mozgás-
igényének teret engedjenek. „A szü-
lőkre mutatok és felelőssé teszem 
őket, amiért egyéb fontosabbnak 
tartott tantárgyakra koncentrálva 
a gyermekeik hamis felmentések 
révén még a kötelező tornaórákon 
sem vesznek részt” – fogalmazott 
lapunknak a civil szervezetet irá-
nyító szakember, részletezve, hogy 
mekkora kárt okozhat ez a fiata-

lok fejlődésében – mint erőnléti, 
mind szellemi és egészségügyi té-
ren. Az új tanév megkezdése kap-
csán kerestük fel, hiszen miközben  
Nagyváradi AC futballklubja épp a 
szeptemberi iskolakezdéskor ké-
szült toborozni gyermekeket az U8-
as és U10-es utánpótláscsapataiba, 
addig korábban Virgil Preda, a Ro-
mán Atlétikai Szövetség alelnöke az 
egyre kevesebb testmozgást végző 
fiatalokra és a tornaórák elhanyago-
lására panaszkodott a Krónikának.

Abban Mercado is egyetértett ve-
le, hogy a kicsik testmozgásra va-
ló ösztönzésében nagy felelőssége 
van mind a szülőknek – akik számá-

ra ugyancsak tudatosítani kellene a 
mozgással járó egészséges életmód 
fontosságát –, mind a pedagógusok-
nak, ugyanakkor a sportolás fon-
tosságát szerinte közös stratégiával 
kellene prioritássá tenni. „Napjaink-
ban az úszómedencéktől sokakat tá-
volt tartanak a magas bérleti díjak. A 
teniszleckéket szintén csak a pénzes 
emberek engedhetik meg maguk-
nak, és még a stadionok, sporttermek 
használatáért is óradíjat számol-
nak fel. Emiatt is kellene a kormány-
nak beleszólnia a folyamatba” – véli 
Mercado. Szerinte „ínséges időkben 
kétségbeesett megoldások” kelle-
nek. Bevallása szerint akár még olyat 
is el tudna képzelni, hogy a szá-
mítógép-használathoz szükséges 
energiát mozgás révén állítsák elő a 
gyermekek, ha a megengedett „na-
pi adagot” túllépik. A szülőknek azt 
tanácsolja, hogy gyakori sétákkal, 
sportszerajándékokkal ösztönöz-
zék csemetéiket a testmozgásra, és 
a személyiségüknek megfelelő sport 
felé tereljék őket. „Egy visszahúzó-
dó gyermeknek segítségére lenne a 
csapatsport, míg egy energiától túlfe-

szülő fiatal számára az egyéni sport-
ágak ajánlottak” – ecsetelte Mercado. 
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, 
hogy az iskolai tornatanároknak is 
érdekessé kellene tenniük a foglalko-
zásokat, hiszen a gyermekek rajtuk 
keresztül fedezik fel a sportolás sza-
bályait és előnyeit.

A Mercado által irányított egye-
sület az elmúlt hét évben a sportos 
életmód legjelentősebb szószólója 
volt Romániában, több programot is 
szerveztek annak érdekében, hogy a 
gyermekek körében népszerűvé te-
gyék a testmozgást. Egyebek mellett 
neves, aktív versenysportolók bevo-
násával szerveznek iskolai tornaórá-
kat a gyermekeknek, de egy ingyenes 
folyóiratot is terjesztenek a taninté-
zetekben. Ennek, mint megtudtuk, 
már folyamatban van a magyar nyel-
vű, Maros megyei változatának a ki-
adása, amelyet terveik szerint 8 ezer 
példányszámban nyomtatnak, hogy 
utána a helyi magyar bajnokokkal 
közösen osszák szét a magyar nyel-
vű osztályok diákjai között.
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Közös stratégiát szorgalmaz Beatrice Mercado, a 

Junior Sport Egyesület elnöke a gyermekek sportolá-

sának elősegítésére. A testmozgást hét éve népszerű-

sítő civil szervezet vezetője a szülők és pedagógusok 

felelősségét is kiemelte a fiatalok egészséges élet-

módjának ösztönzésében.

Nyert a Kolozsvári 
Universitatea
A Kolozsvári Universitatea nyerte 
meg hétfő este a másodosztályos 
labdarúgó-bajnokság hatodik for-
dulójának zárómérkőzését, ami-
kor hazai pályán 3-2-re felülmúlta 
a Bákói Aerostart. A Szamos-parti 
„egyetemisták” legközelebb hol-
nap lépnek pályára a Lénárdfalva 
vendégeként a Román Kupa ne-
gyedik körében. A kupatorna teg-
napi mérkőzései lapzártánk után 
fejeződtek be.

Istállót vált 
a Jégember
Kimi Räikkönen az idei év végén 
elhagyja a Ferrarit – jelentette be 
tegnap a Forma–1-es autós gyor-
sasági-világbajnokságban szere-
pelő maranellói istálló. A 2007-es 
világbajnok finn pilóta ezt saját 
közösségi oldalán is megerősí-
tette, közölve, hogy a következő 
két szezonra visszatér ahhoz a 
Sauber csapathoz, ahol 2001-ben 
debütált a Száguldó Cirkuszban. 
A Ferrari azt még nem közölte, 
hogy ki lesz náluk a Jégember 
utóda, de sajtóinformációk sze-
rint Charles Leclerc-kel „cserél” 
helyet.

Bojkottálják
Serena Williamset?
A teniszbírók érdekképviselete 
bojkottálni akarja Serena Williams 
mérkőzéseit, amíg az amerikai 
klasszis elnézést nem kér az US 
Open idei döntőjében megsér-
tett portugál székbírótól, Carlos 
Ramostól. Az egykori világelső, 
mint ismeretes, hétvégén „tol-
vajnak” nevezte a Naomi Oasaka 
ellen elveszített finálé játékvezető-
jét, és szerinte az a férfi sportolók-
nál szigorúbban bánt vele, amikor 
kirohanásaiért megbüntette. 
Viselkedéséért Serena Williams 
pénzbírságot is kapott.

Kétszer is hátrányba került, de mind-
kétszer egyenlített Románia labdarú-
gó-válogatottja Belgrádban, hogy így 
a Szerbia elleni 2-2-es döntetlennel 
kettőre növelje összetettjét a Nem-
zetek Ligája C osztályának negyedik 
csoportjában. A hétfő esti mérkőzés 
első félidejében még saját térfelére 

szorított piros-sárga-kék együttessel 
szemben Mitrovic volt eredményes 
a 26. és a 63. percben, de a szünet 
után már sokkal bátrabban és haté-
konyabban támadó vendégek Nico-
lae Stanciu büntetőjével (48. perc) és 
George Țucudean szemfüles talála-
tával (68. p.) válaszoltak. A Fulham 

csatára egyébként szinte végig ve-
szélyes volt, de a győzelemhez mégis 
a románok kerültek közelebb a haj-
rában, amikor Mitriță próbálkozását 
Dmitrovic kapus hárította.

Cosmin Contra szövetségi kapi-
tány legénysége legközelebb október 
11-én annak a litván együttesnek lesz 

a vendége, amelyik hétfő este 2-0-ra 
kikapott Montenegróban, majd ok-
tóber 14-én Szerbiát fogadják Buka-
restben. A két exjugoszláv együttes 
különben két forduló után egyaránt 
négy ponttal áll a kvartett élén, az 
eddig két döntetlent jegyző Románia 
és a még nulla ponttal sereghajtó Lit-
vánia előtt.

„Elégedett és boldog vagyok. Ezen 
a meccsen mindkét félnek voltak 
helyzetei, kis szerencsével a haj-
rában még nyerhettünk is volna” 
– értékelt lefújás után Contra a mér-
kőzést közvetítő ProTV-nek. Megje-
gyezte, hogy a kapott gólok ugyan 
elkerülhetőek lettek volna, de az 
szerinte dicséretes, hogy tanítvá-
nyai a második félidőben már nem 
ijedtek meg a nyári világbajnoksá-
gon is részt vevő szerbektől. Közöl-
te: Mitrițát azért küldte csereként 
pályára és kezdett a válogatottban 
újonc fiatal Denis Drăguşsal, mert 

a hivatalos edzésen fájdalmai vol-
tak és nem akart kockáztatni. „Ter-
mészetesen annak nem örülök, hogy 
két forduló után még csak két pon-
tunk van a csoportban, de szerintem 
képesek leszünk az első két hely va-
lamelyikén zárni” – mondta a szak-
ember.

A Nemzetek Ligája második fordu-
lójának hétfői játéknapján egyébként 
Koszovó írt sporttörténetet a D osz-
tályban, amikor a Feröer-szigetek el-
leni 2-0-ás sikerével első győzelmét 
ünnepelte UEFA-tagként tétmeccsen. 
Ugyanekkor a B osztályban a Mircea 
Lucescu edzette Törökország 3-2-re 
nyert Svédországban, míg az élvonal 
harmadik csoportjában Olaszország 
1-0-s vereséget szenvedett Portugália 
vendégeként. Magyarország, mint is-
meretes, lapzártánk után fogadta Gö-
rögország legjobbjait.
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Pontot rabolt Belgrádból Románia futballválogatottja a Nemzetek Ligájában

Új klubtornát tervez az UEFA

Ismét lehet harmadik klubtorna Európában, miután a kontinentális klubszö-
vetséget elnöklő Andrea Agnelli bejelentése szerint már csak a labdarúgó-
szervezet (UEFA) végrehajtó bizottságának jóváhagyása szükséges ahhoz, 
hogy a 2021–2022-es szezontól egy új sorozatot indítsanak a Bajnokok 
Ligája és az Európa Liga mellé. A versenykiírásról részleteket még nem árult 
el, de az elképzelés szerint 96-ra növelnék a nemzetközi porondon szereplő 
csapatok számát. Az olasz sportvezető bejelentése alapján az új torna rend-
szerét 2024-re véglegesítenék, és minden bizonnyal a kisebb csapatoknak 
szánják. Legutóbb az Intertoto Kupa volt a harmadik számú UEFA-torna. 
Azt a Galaci Oţelul és a Vaslui is megnyerte egyszer, míg a Kolozsvári CFR, a 
Konstancai Farul és a Besztercei Gloria ezüstérmes volt.

Három érmet nyert a marosvásár-
helyi Trandafir Norbert a szlovéniai 
Kranjban megrendezett nagyszabá-
sú európai úszó mestertornán. A profi 
versenysporttól korábban visszavo-
nult, három olimpián részt vett si-
keres sportoló a román küldöttség 
színeiben a veteránok megméretteté-
sén bizonyította, hogy továbbra sem 
hiányzik belőle a versenyszellem. 
A 30 éves Trandafir három szám-

ban volt érdekelt Szlovéniában, és 
mindegyikben dobogós helyen vég-
zett. Aranyérmet szerzett a román 
4x50 méretes gyors-, illetve a 4x50 
méteres vegyes váltóval, amelyben 
Răzvan Florea, Dan Minulescu és 
Bogdan Țiu voltak a csapattársai. A 
dobogón megelőzték Magyarorszá-
got és Izraelt, illetve Horvátorszá-
got és Hollandiát. Trandafir közel 
volt a harmadik első helyezéséhez 

is, de egyéniben, a 30–35 évesek ka-
tegóriájában 50 méteres gyorsúszás-
ban – több mint ötven versenyző 
között – a második helyen ért cél-
ba, mindössze az ukrán Vjacseszlav 
Szemhajkin előzte meg. A versenyen 
egyébként az aradi Cirstian Pintican 
és Cristian Mladin is medencébe ug-
rott, de részt vett Carmen Bunaciu és 
Aneta Pătrășcoiu is. A jelenleg Csík-
szeredában élő egykori Európa-baj-

noki bronzérmes Trandafir már évek 
óta saját úszóklubot működtet, és 
edzőként tevékenykedik. Korábban 
megkeresésünkre úgy nyilatkozott, 
hogy az úszóedzések mellett tervezi 
egy gyerek vízilabdacsapat megala-
kítását. Románia jelenlegi aktív férfi 
úszói között, mint ismeretes, Robert 
Glință számít a legjobbnak.
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Dobogóra úszott Trandafir Norbert a „veteránok” úszó-Eb-jén

Erőharc. Románia „hátat fordított” a szerb támadófölénynek, és döntetlent játszott Belgrádban
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