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Újoncként a legjobbak között
Idegenben mutatkozik be a VSK vízilabdacsapata
• Hét végén kezdetét 
veszi az élvonalbeli 
férfi vízilabda-baj-
nokság 2018–2019-
es szezonja. A me-
zőnyben található a 
nemrég megalakult 
Marosvásárhelyi VSK 
is, amely teljesen 
újoncként, remények-
kel telve vág neki a 
bajnokságnak.

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Román Vízilabda-szövetség 
csak nemrég készítette el a 
bajnoki menetrendet a részt 

vevő kilenc együttesnek. Eszerint a 
marosvásárhelyi csapat idegenben 
mutatkozik be a Szuperligában, 
szombaton és vasárnap két mérkő-
zést játszik az Aradi AMEFA ellen, 
amely az előző idényben a hatodik 
helyen végzett. Ezt követően ismét 
vendégekként szállnak medencé-
be a VSK vízilabdázói a Bajnokok 
Ligájában érdekelt Brassói Corona 
otthonában.

A sportág iránt érdeklődő ma-
rosvásárhelyi szurkolók október 27-
én és 28-án ismerhetik meg a VSK 
csapatát. Ekkor játssza ugyanis első 
hazai mérkőzéseit az újonc, ellen-

fele az előző bajnokságban utolsó 
helyen végzett Nagyváradi Crișul 
lesz. A folytatásban a Bukaresti 
Dinamóval, a Kolozsvári Polival, 
majd a korábbi bajnok Nagyváradi 
VSK-val találkozik. Az odavágókat 
hazai meccsekkel zárja a vásárhelyi 
együttes, előbb december 8-án és 

9-én a címvédő Bukaresti Steauával 
mérkőzik meg, majd egy újabb fővá-
rosi csapat, a Rapid lesz az ellenfél.

A menetrend szerint a visszavá-
gó-sorozat február elején kezdődik, 
és április első feléig tart. Az össze-
sen tizenhat fordulós (a csapatok 
négyszer játszanak egymással) 
alapszakasz lejártával az első négy 
helyezett bejut a felsőházi rájátszás-
ba, és tovább küzd a bajnoki címért, 
a többi együttes pedig az alsóház-
ban folytatja a végső rangsor ki-

alakításáért. A bajnokságban részt 
vevő kilenc együttes a Román Ku-
pában is megmérkőzik egymással, 
de ebben a sorozatban mindössze 
egyetlen tornán, január 18–20. kö-
zött dől el a győztes kiléte.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a Marosvásárhelyi VSK csa-
pata a bajnoki címvédő Bukaresti 
Steauától kölcsönkapott tartalék 
játékosokra épül, akik mellett több 
helyi tehetséges fi atal vízilabdázó is 
helyet kap a keretben. Az élvonalbe-

li bemutatkozásra készülő együttest 
a Bukarestből igazolt Andrei Eduard 
edző irányítja, aki korábban úgy 
nyilatkozott lapunknak, hogy egy 
versenyképes felnőttcsapat mellett 
idővel egy komoly utánpótlásköz-
pontot is szeretne kiépíteni Maros-
vásárhelyen. Természetesen az első 
idényben nincsenek túl nagy elvá-
rások a VSK vízilabdázói felé, mint 
hogy néhány mérkőzést megnyerje-
nek, illetve elkerüljék az utolsó he-
lyezést.

O rszágos bajnoki címet szerzett a 
Marosvásárhelyi Gombos Mar-

tial Arts lábteniszcsapata hármas-
ban, Adrian Cârstea, Nicuşor Ilinca 
és Varó Norbert felállásban (Gheorg-
he Mauro és Ionuț Bica cserék vol-
tak). A múlt hét végén Lupényben 

megrendezett döntőben a marosvá-
sárhelyi csapat a Pro Activ Târgoviş-
tét múlta felül.

Győzelmével a Gombos Martial 
Arts visszavágott legfőbb riválisá-
nak, mivel júliusban a Román Kupa 
Mamaián tartott döntőjében kikapott 

a Pro Activtól, és akkor meg kellett 
elégednie a második hellyel. Ezúttal 
viszont a csapat aranyérme mellett 
Varó Norbert egyéniben még egy 
harmadik helyet is szerzett.

A döntőt követően a bajnoki címet 
nyert klub sportolói közül hárman, 
Adrian Cârstea, Nicuşor Ilinca és Va-
ró Norbert behívót kaptak a román 
felnőtt válogatott keretébe. A maros-
vásárhelyi Varó Gyula vezetőedző ál-
tal irányított együttes október 23–28. 
között részt vesz a franciaországi Le 
Havre-ban megrendezendő világbaj-
nokságon.

Országos bajnok lábteniszezők Bizonyítanak az ifjúságiak
Elképesztően alakul a Buenos Aires-i ifjúsági olimpia magyar szem-
pontból. Az első három versenynapon hét aranyérmet, valamint egy 
második és egy harmadik helyezést szereztek a sportolók, amivel 
Magyarország a második helyen áll az éremtáblázaton. Ráadásul nem 
is akárhogyan, hiszen a tizenhárom aranyat begyűjtő oroszok mögött 
csak a magyar küldöttség büszkélkedhet kettőnél több győzelemmel. 
Remekül teljesítenek a román versenyzők is, ők két arany-, két ezüst- 
és két bronzéremmel az ötödik helyet foglalják el.

Matthäus Dárdai munkáját dicséri
Lothar Matthäus rendkívül pozitívan értékelte Dárdai Pál munkáját, 
amelyet a Hertha BSC labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként végez 
immár negyedik éve. „Hatalmas fejlődés tapasztalható a fővárosiak-
nál, ez egyszerűen tagadhatatlan. A legszebb dolog az, hogy most már 
nagyon szórakoztató nézni a csapat játékát” – írta Matthäus a német 
SkySport honlapján megjelent elemzésében. Kiemelte, a Herthánál 
régebben a masszív, fegyelmezett védekezésre helyezték a hangsúlyt, 
manapság viszont nagyszerű futballt játszanak, és ez győzelmeket 
eredményez. A szakkommentátor hangsúlyozta, a magyar edzőnek na-
gyon világos terve van pályafutásával kapcsolatban, másrészt remekül 
át tudja adni gondolatait, ötleteit a csapatnak. A játékosként világ- és 
Európa-bajnok, aranylabdás, 150-szeres német válogatott Lothar Matt-
häus 2004 és 2006 között, Dárdai Pál pedig 2014 és 2015-ben volt a 
magyar válogatott szövetségi kapitánya. A Hertha BSC hét forduló után 
ötödik helyen áll a Bundesliga tabelláján.
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A román válogatottban is 
bizonyíthatnak 
a vásárhelyi csapat játékosai
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A bajnok Bukaresti Steauával 
december elején hazai 
környezetben mérkőzik meg 
a VSK

▴  F O T Ó :  F A C E B O O K / S T E A U A  P O L O




