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Dragoman bronzérmet
szerzett Európának
Andreea Dragoman lett Európából
az első asztaliteniszező, aki dobogóra állhatott nyári ifjúsági olimpián, de ezzel egyidejűleg Románia
dicsőséglistáját is bővítette, amikor
a Buenos Airesben zajló ötkarikás
seregszemlén bronzérmet szerzett. A negyedik versenynap után
a piros-sárga-kék küldöttség két
arany-, két ezüst- és három bronzéremnél tartott, miközben Magyarország tovább-bővítette elsőségei
számát, amikor Késely Ajna második aranyérmét szerezte a 200 méteres gyorsúszás fináléjában. Pusztai Liza és Rabb Krisztián is nyertek
a kardvívók vegyes csapatversenyében, de ez épp úgy nem számít
bele az összesített éremtáblázatba,
mint a tornász Balázs Krisztián
nemzetközi csapattal elért csütörtök hajnali sikere. Magyarország így
négy nap után 7 arany-, 1 ezüst- és
egy bronzéremnél tartott.

Kiestek a kolozsváriak
a FIBA Európa Kupából
Hiába nyerte meg szerda este
89:88-ra kolozsvári mérkőzését
az U-BT férfi kosárlabdacsapata
az Európa Kupa selejtezőjében,
mert az idegenből hozott tizenhárom pontos hátrányát nem tudta
ledolgozni az izraeli Iron Ness Ziona
együttesével szemben a továbbjutáshoz. A csoportkörben ezért
csak a Nagyváradi VSK és a Steaua
együttesei szerepelnek majd, akik
csütörtökre már a leendő ellenfeleiket is megismerték. A román bajnok Körös-partiak az A csoportban
a török Sakarya BSB Basketbol,
a holland ZZ Leiden és a német
s.Oliver Wurzburg gárdájával találkoznak, míg a bukaresti „bakák” a
dán Bakken Bears, a koszovói Z Mobile Pristina és az ukrán Cherkaski
Mavpy csapatai ellen lépnek pályára az E csoportban. Az első forduló
mérkőzéseit október 17-én, szerdán
játsszák le. Addig a hazai országos
bajnokságban hétvégén épp egymás ellen játszanak a második fordulóban, ahol a szombati Steaua–
Nagyváradi VSK (18 óra, DigiSport)
meccs mellett Dinamo–Craiova
(péntek, 18 óra), Temesvár–U-BT
(szombat, 19.30) és Szeben–Pitești
(szombat, 20) találkozókat rendeznek az élvonalban.

BL-főtáblás lett
a Ferencváros
Magyarország, Horvátország és
Olaszország is három csapattal
képviselteti magát a férfi vízilabdaBajnokok Ligája október 17-én
rajtoló főtáblás küzdelmeiben,
miután az utolsó selejtezőkörből a
Ferencváros, a PBM Sport Management Busto, a Jadran Split és a
Brescia kvalifikált a csoportkörbe.
Az elmúlt két szezonban Eurokupagyőztes budapesti együttese a
görögországi visszavágón 12-7-re
verte a Vouliagmenit, ezáltal 22-11
arányú összetettel jutott tovább.
Tizenhét év szünet után visszatérve a legrangosabb kontinentális klubtorna élmezőnyébe, most
– a Bresciával együtt – abban az
A csoportban folytathatja, ahol a
szabadkártyával főtáblás Eger, a román bajnok Steaua, a Pro Recco, a
Barceloneta, a Moszkvai Dinamo és
a Crvena zvezda szerepel. A B csoportban, mint ismeretes, a Szolnok
képviseli majd Magyarországot, de
ugyanit kezd majd az Olympiakosz,
a Jug Dubrovnik, a Zágrábi Mladost,
a Spandau és az Waspo Hannover,
illetve a Jadran Split és BPM Sport
Management Busto.

A Nagyváradi VSK és a Corona Sportul fékezné meg a bajnokesélyes Steaua címvédését

Új idénybe „csobbannak” a pólósok
Változatlanul a Steaua férfi vízilabdacsapata számít fő bajnokesélyesnek a hétvégén rajtoló 2018–2019-es hazai pontvadászatban, de a Nagyváradi VSK és a
Corona Sportul Studenţesc felzárkózna a bukaresti címvédőhöz.

A

z eddigi nyolc helyett kilenc
csapattal rajtol hétvégén a hazai férfi vízilabda-bajnokság
2018–2019-es szezonja, hiszen az
eddig megszokott együttesek mellé
a Marosvásárhelyi VSK is csatlakozott. A Nagyváradi VSK-t edző Dorin
Costrăș ezt mindenképp pozitívnak
tartja a sportág szempontjából, mindössze azt bánja, hogy a páratlan tagú
mezőnyben fordulónként egy csapat
szabadnapos lesz majd. „A marosvásárhelyieknek nagy hagyománya
van a vízilabdázásban, de jó lenne,
ha más városok, mint például Temesvár is megpróbálnának visszatérni, különösen, hogy most már azért
több helyszínen is épültek olimpiai
medencék” – vélekedett a szakember. Az erőviszonyok terén viszont
nem számít meglepetésekre, meglátása szerint változatlanul a címvédő
Steaua a szezon fő bajnokesélyese,
ők pedig megpróbálnak felkapaszkodni melléjük. „Számomra az a legfontosabb, hogy lássak fejlődést a
tavalyi idényhez képest. Folyamatosan alakul a csapatunk, és csak azt
sajnálom, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőköréből nem sikerült továbbjutnunk” – mondta.
A mezőnyből komoly riválisnak tartja még a Corona Sportul
Studențesc alakulatát, amely a nyá-
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Új kezdet. Costrăș edző (jobbról) fejlődést akar látni a medence széléről
ri igazolások révén szerinte erősebb
kerettel indul az idei szezonban. A
Dinamo eközben jelentősen átalakult, egy az ősi rivális Steauával kö-

tött megállapodás révén nagy az
átjárás a két keret között. „Gondolom
gazdasági és sportszempontok miatt
egyeztek meg. Nem tudok sokat az új

keretükről, de az biztos, hogy továbbra is arra törekszenek majd, hogy
problémát okozzanak a meccseken”
– vélekedett Costrăș.
A Nagyváradi VSK egyébként épp
Bukarestben kezd hétvégén, de azzal a Rapiddal játszik majd, amelyik az alapszakasz után várhatóan
idén is az Aradi AMEFA, a Nagyváradi Crișul, a Kolozsvári Poli és a
Marosvásárhelyi VSK társaságában
fog küzdeni az alsóházban. A versenykiírás ugyanis nem változott:
továbbra is oda-vissza vágós dupla
mérkőzéses fordulókkal kezdenek,
hogy aztán a rájátszásban egyenes
kieséses rendszerben játszanak a
dobogós helyekért. Szünetek a bajnokságban a válogatott szereplései alkalmával lesznek, bár azt még
nem tudni, hogy ki lesz Románia válogatottjának szövetségi kapitánya.
Costrăș szerint bárkit is neveznek
majd ki, annak rendkívül nehéz dolga lesz, szerinte máris komoly kihívást fog jelenteni, hogy az októberi
világliga-selejtezőkre ősszehívja a
csapatot. „Nincs sok lehetőség válogatni. Az is lehet, hogy egy kizárólag
fiatalokból álló gárda áll majd össze,
aki garanciát jelent a jövőre nézve” –
tette hozzá a szakember.
Az országos bajnokság alapszakasza áprilisban ér véget, hogy az
elődöntők után az egyik fél harmadik győzelméig tartó májusi finálét követően átadják az idei szezon
serlegét.
VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Megemelt jutalomért futballoznak a Nemzetek Ligájában
Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) megduplázta a Nemzetek
Ligája szereplésért járó jutalmazást, így például a majdani győztes 10,5 millió euróval gazdagszik
a válogatottaknak idén újtára indított sorozatának aktuális szezonja
végén. Mivel a testület a pályára lépést is díjazza, a C ligában szereplő
Románia és Magyarország labdarúgó-válogatottjai az eddig kínált 750
ezer euró helyett 1,125 millió eurót már biztosan fognak kapni. Ez
az összeg az élvonalnak számító A
osztályban 2,25 millió euróra nőtt,
míg a B ligában 1,5 millió euró lett. A
kontinentális szervezet szerda esti közleménye alapján az osztályok

bajnokai ezenfelül értékcsoporttól
függően 2,25 millió, 1,5 millió, 1,25
millió, illetve 750 ezer euró prémiumban részesülnek, az A csoport
döntő tornája után pedig az abszolút győztes mellett 4,5 millió euróval jutalmazzák az ezüstérmest,
3,5 millióval a bronzérmest, míg a
negyedik helyezetnek 2,5 millió eurót kínálnak.
Románia, mint ismeretes, lapzártánk után Litvániában lépett
pályára a 4. csoport harmadik fordulójában, hogy majd vasárnap 16
órától Bukarestben fogadja Szerbia legjobbjait. A szerbekkel idegenben 2-2-es döntetlent ért el a Cosmin
Contra szövetségi kapitány vezé-

nyelte piros-sárga-kék együttes,
ezért a hazai összecsapáson reményeik szerint már a csoportgyőzelem eléréséhez fontos három pontot
is megszerzik.
Magyarország pénteken 21.45-kor
lép pályára Athénban a görögök ellen
a 2. csoport harmadik fordulójában,
Marco Rossi szövetségi kapitány pedig a csütörtöki utazás előtt közölte: nem kíván sokat változtatni azon
a kezdőcsapaton, amellyel legutóbb
2-1-re legyőzték a helléneket Budapesten. Szerinte tanítványai immár
jobban tudják és értik az elvárásait, és mindenben hallgatnak rá.
Hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy a
sportág történetében először idegen-

ben legyőzzék a görögöket, azt még
nem tudni, azt viszont igen, hogy
pihenésre nem lesz idejük, mert a
negyedik fordulóban is idegenben
játszanak, amikor hétfőn Észtország
vendégei lesznek.
Az élmezőnyben pénteken Horvátország–Anglia (4. csoport) és
Belgium–Svájc (2.) lesznek a slágermeccsek, majd szombaton Hollandia–Németország (1.) párosítás
szerint játszanak az A liga harmadik körében. A 3. csoportban szereplő Olaszország a negyedik körben lép
ismét pályára, amikor is vasárnap
este Lengyelország vendége lesz.
KRÓNIKA

A Bajnokok Ligájából a kéziválogatottba „repülhet” Szász András
Országos bajnokság, Román Kupa,
Bajnokok Ligája, válogatott – négy
színtér, ahol Szász Andrásnak helyt
kell állnia. A Székelyudvahelyi KCnál nevelkedett 24 éves székelyföldi
kézilabdázó idén igazolt a Bukaresti CSM-től a román bajnok Bukaresti
Dinamóhoz, a teljesítményével pedig
már a válogatottságra is rászolgált.
„Eddig csak az interjúkból hallgattam, hogy mennyire nehéz ez a megterhelés: bajnokság, Bajnokok Ligája,
válogatott. Most a saját bőrömön tapasztalom meg. Edzés, utazás, mérkőzés – ennyiből áll az életünk.
Elsősorban fejben kell bírnunk ezt a
terhelést. Nincs is fizikai tréningünk
ebben az időszakban, csak a taktikára összpontosítunk” – fejtett ki a
195 cm magas, 107 kg-os játékos. Elmondása szerint az új csapatánál a
beilleszkedés felvett majdnem két

hónapot, de most már számít rá edzője, Constantin Ștefan. Jó példa erre,
hogy a legutóbbi BL-mérkőzést, a finn
Cocks ellen Szász az utolsó percben
szerzett találatával nyerte meg a bukaresti csapat 32–31-re, így a továbbjutást érő második helyen vannak a
tabellán. Legközelebb vasárnap 21
órakor a lengyel Wisla Plockot fogadják. A Dinamónál egyébként magasra
tették a mércét, a klubvezetés a hazai porondon címvédést és a Román
Kupa elhódítását várja el tőlük, míg a
Bajnokok Ligájában a csoportkörből
való továbbjutást célozzák.
A beálló teljesítményére ugyanakkor felfigyelt az új szövetségi kapitány, a spanyol Manuel Montoya
is, aki meghívta Románia férfi kézilabda-válogatottjába. Az új szakembert, mint ismeretes, egy hónappal
ezelőtt nevezték ki, a fő célkitűzése,

hogy a válogatottat nemzetközi tornákra juttassa ki. Az első ilyen lehetősége a 2020-as Európa-bajnokság
lesz, melynek selejtezősorozata október végén kezdődik. A románok a
6-os csoportba kaptak besorolást, a
franciák, a portugálok és a litvánok
lesznek az ellenfelek. A kvartettből
az első kettő kijut a kontinenstornára, melyet Svédországban, Ausztriában és Norvégiában rendeznek.
A nyolc selejtezőcsoportból a négy
legjobb harmadik helyezett is ott
lesz az Eb-n.
Szász elmondta, a válogatottnál
sem lesz sok idő az edzésre, alig,
hogy összegyűl a keret, már másnap
utaznak a Portugália elleni kiszállásra, majd visszatéréskor a franciák elleni, kolozsvári mérkőzésre
hangolnak. „Ionuț Rotaruval ketten
vagyunk behívva beállósként, így va-

lószínű, hogy az új kapitány számít
az én játékomra is, mindkét találkozón pályára küld. A portugálok elleni
meccs a kulcs, az döntheti el a kijutást a tornára” – vélekedett.
Bár kevés a szabadideje, arra mindig szakít annyit, hogy öccsével tartsa a kapcsolatot. Előd idén lesz 18
éves, ő is a kézilabdázást választotta,
a másodosztályos Székelyudvarhelyi Szejke SK-ban játszik. „Remélem,
hogy ügyesebb lesz, mint én. Jó kezekben van, Sipos Lóránt a legjobb
edző az országban az ifjúsági együtteseket tekintve. Vele is sokat beszélek, biztos vagyok, hogy ő a Bölények
Ligájában is megállja majd a helyét.
Kívánom, hogy az új udvarhelyi klub
mielőbb feljusson az élvonalba” – fűzte hozzá Szász András.
JÓZSA CSONGOR

