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 » KRÓNIKA

„M indenki tisztában van a Por-
tugália elleni meccs jelentő-

ségével, és senki sem tudja elképzelni 
a csapatunkat az európai rögbimezőny 
harmadosztályában, hiszen nem ott 
van a helyünk” – mondta Thomas Liev-
remont, Románia férfi  rögbiválogatott-
jának szövetségi kapitánya, amikor 

megkezdték felkészülésüket a hétvégi 
osztályozóra. Arra a szombati, Nagy-
bányán rendezendő összecsapásra, 
amelyet a 2018-as Európa-trófeát elhó-
dító portugálokkal játszanak annak ér-
dekében, hogy a következő idényben 
is az Európa-bajnokság mezőnyében 
szerepelhessenek. A Tölgyek, mint is-
meretes, csak azért kényszerültek osz-
tályozóra, mert a 2019-es világbajnoki 

selejtezősorozat alkalmával jogtalanul 
szerepeltették egyik honosított játéko-
sukat, amely miatt nemcsak a Japán-
ban rendezendő seregszemléről zár-
ták ki, hanem még 25 pont levonással 
is büntették őket. Ez az Eb-összetett 
utolsó helyére sorolta őket, így francia 
szövetségi kapitányuk szerint most 
„sorsdöntő” találkozót kell vívjanak. 
„Nyernünk kell, de a keretben jó a han-
gulat a Kenya elleni edzőmeccs óta” – 
ecsetelte az Agerpres által idézett Liev-
remont, hozzátéve, hogy a lusszitánok 
ellen jó erőnlétre lesz szükségük, és az 
első pillanattól az utolsóig „hajtaniuk” 
kell a sikerért. A szövetségi kapitány 
egyébként új játéktaktikát is gyakorlat-
ba ültetett a válogatottnál, amelynek a 
kivitelezése a rögbisek bevallása sze-
rint nem bonyolult. Florin Surugiu sze-
rint erőnlétileg megerőltető ugyan és 
több kommunikációt is igényel, de úgy 
érzi, hogy a Kenya elleni teszteléskor 
jól sikerült a Lievremont által kért játék 
bemutatása. Hogy ez hogyan sikerül 
majd Portugália ellen, az csak szomba-
ton 14 órakor derül ki, de a házigazda 
Știința Sportklub illetékesei telt házra 
számítanak, kiemelve, hogy 29 év szü-
net után rendeznek ismét nemzetközi 
válogatott mérkőzést – a több országos 
rögbibajnoki címmel büszkélkedő – 
Nagybányán.

Sorsdöntő osztályozóra váltottak taktikát a rögbisek
 » Románia 

rögbiválogatott-
jának a világbaj-
noki selejtező-
kön elkövetett 
szabályszegése 
miatt kell osztá-
lyozót játszania a 
portugálokkal.

Ismét a szövetségi edző, Cris-
tian Iordache vezényli majd 
Románia férfi  vízilabda-vá-
logatottját a soron következő 
világliga-selejtezőn, de már 
előrehaladott tárgyalások zaj-
lanak az új szövetségi kapitány 
kinevezéséhez. A szerződés 
aláírásáig a jelölt nevét nem 
árulták el, de a hazai sport-
szervezetet elnöklő Călin 
Găvruș olimpiai kvalifi kációt 
vár Dejan Stanojevic majdani 
utódjától.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

T ovábbra is a szövetségi edző, 
Cristian Iordache vezényli 
Románia férfi  vízilabda-vá-

logatottját, amely november 13-án 
Szerbia legjobbjait fogadja a világ-
liga európai csoportselejtezőjének 
második fordulójában. A Krónika 
megkeresésére Călin Găvruș, a 
sportág hazai szervezetének elnöke 
elmondta: előrehaladott tárgyalá-
sokat folytatnak Dejan Stanojevic 
lehetséges utódjának megtalálá-
sához, de még vannak tisztázandó 
részletek – beleértve a bérezést – 
ezért a szerződés aláírásáig rész-
leteket nem árul el a potenciális 
jelöltekről. Azt viszont kérdésünkre 
leszögezte, hogy a majdani szövet-
ségi kapitánytól azt várják el, hogy 
a mostanáig kialakult keret gerincét 
megerősítse, és persze egy olyan 
versenyképes együttest állítson 

A SZERBEK ELLENI MECCSRE MÉG CRISTIAN IORDACHE HÍVJA ÖSSZE ROMÁNIA PÓLÓVÁLOGATOTTJÁT

„Ráktalanítás” olimpiai reménnyel

Győzelmi kényszer. Románia válogatottja elképzelhetetlennek tartja a harmadosztályba való visszaesést

 » „Ha még 
túl sok olimpiai 
ciklust veszí-
tünk el, akkor 
vége ennek a 
sportágnak 
Romániában” – 
vélekedett Călin 
Găvruș, Románia 
Vízilabda-szö-
vetségének 
elnöke.

össze, amellyel megcélozhatják az 
elkövetkezendő két nyári olimpiára a 
kvalifi kációt. „Nincs más lehetőség, 
mintsem előre tekinteni. Természete-
sen szeretnénk jobb eredményt elérni 
az Európa-bajnokságon is, hogy on-
nan kijuthassunk a vébére” – mond-
ta a sportvezető.

Románia férfi  vízilabda-válogatott-
ja, mint ismeretes, szeptemberben 
maradt szövetségi kapitány nélkül, 
miután Dejan Stanojevic a fi zetése 
elmaradása miatt kérte a szerződé-
se felbontását. A szerb szakember 
távozása óta Iordache felügyeli a 
válogatott munkáját, ám a britek 
egykori dinamós kapitánya csak ide-
iglenes megoldást jelent. A világliga 
európai selejtezőinek D csoportjában 
17-4 arányú horvátországi vereség-
gel „mutatkozott” be, most pedig az 
olimpiai bajnok szerbek ellen állítja 
össze a piros-sárga-kékek keretét.

Găvruș lapunknak leszögezte, hogy 
a vártnál gyengébb Európa-bajno-
ki szereplés ellenére a szövetségnél 
elégedettek voltak Stanojevic mun-
kájával, a problémát egy olyan, őszi 
kifi zetésre tervezett bérelmaradás 
jelentette, amelyet egy régi per miatt 
nem tudtak időben törleszteni. Egy 
tizenhárom évvel ezelőtt indított el-
járásról van szó, amely miatt idén 
végrehajtást rendeltek el a szervezet 
ellen. Egyebek mellett ez okozta a 
pénzhiányt, de a szervezet első embe-
re szerint lassan kezdenek talpra áll-
ni és reményei szerint jövőre időben 
megkapják a költségvetést a sport-
minisztériumtól is. „Reméljük, hogy 
azt január elsejétől számolják, nem 
pedig megint április elsejétől, hiszen 
más sportszövetségekkel ellentétben 

nekünk jelentős napi kiadásunk van 
a téli hónapban. Hozzánk tartozik a 
bukaresti Floreasca uszoda, amely-
nek a fenntartása épp télen a legkölt-
ségesebb” – fi gyelmeztetett. Hozzá-
tette, idén – amikor megfogalmazása 
szerint „ráébredtek” egy több tízezer 
eurós kifi zetési kötelezettségre – nem 
volt egyszerű megoldaniuk, hogy 
mindent időben kifi zessenek, ezért 
bármilyen gazdasági „impulzusnak”, 
így az e hónap elejétől életbe lépett 
áfacsökkentésnek is örülnek. Szerin-
te a sportban tapasztalható pénzügyi 
problémák már hosszú évek óta ká-
rosítják a sportágat, és csak remélni 
tudja, hogy a döntéshozók belátják 
azt, hogy szükség van a támogatásuk-
ra. „Egy nagyon érdekes és tehetséges 
fi atal pólógenerációnk van a juniorok 
között, ami optimizmusra ad okot, 
de támogatni kell őket” – vélekedett 
Găvruș. Megjegyezte, elnökké válasz-
tása előtt is tisztában volt a sportágat 
érintő nehézségekkel, de még ha so-
kan szkepticizmussal is fogadták, ő 
épp azért vállalta el a feladatot, hogy 
előrelépést érjen el. „Ha még túl sok 
olimpiai ciklust veszítünk el, akkor 
vége ennek a sportágnak Romániá-
ban. Először is stabilitásra van szük-
ség, ki kell iktatnunk a rákos gócokat 
és tisztább alapokra kell helyezni a 
sportágat” – szögezte le.

Románia férfi  vízilabda-válogatott-
ja, mint ismeretes, utoljára a 2012-es 
londoni olimpiára jutott ki, ahol a 
magyarországi Kovács István szö-
vetségi kapitány irányítása mellett 
a tízedik helyen zártak. Az akkori 
keretből még Cosmin Radu, Tiberiu 
Negrean és Mihnea Chioveanu rend-
szeres tagja a csapatnak.
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 » RÖVIDEN

Megerősített pozíció
Románia Labdarúgó-szövetsége 
(FRF) közleményben cáfolta tegnap 
a Gazeta Sporturilor azon értesü-
léseit, amelyek szerint Gheorghe 
Hagival szeretnék helyettesíteni a 
felnőtt férfi válogatott szövetségi 
kapitányát, Cosmin Contrát. A szer-
vezet leszögezte, hogy miközben 
értékelik a Hagi által a Viitorulnál 
végzett tehetséggondozást, a 
jelenlegi szakvezető munkájával 
elégedettek, így kizárt, hogy szer-
ződést bontsanak vele. Ugyanakkor 
Hagi is közleményben határolódott 
el tegnap az FRF-fel való együtt-
működés lehetőségétől, meglátása 
alapján összeférhetetlenség állna 
fent, ha egy időben lenne szövetsé-
gi kapitány és részvényes a Viitorul-
nál. Hozzátette: jelenleg Contra a 
kapitány, aki pozitív dolgokat ért el 
a csapattal.
 
Rekordeltiltást ért Rus
szabálytalansága
Hazai rekordot jelentő kilenc for-
dulóról tiltotta el Laurențiu Rust, a 
Iași élvonalbeli csapatának jobb-
hátvédjét a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) fegyelmi bizottsága, 
amiért a Craiova elleni bajnoki 
meccsen karjával nyakon ütötte az 
ellenfél játékosát. Valentin Mihăilă 
azonnal összeesett, és korházba 
kellett szállítani. A piros lappal 
kiállított Rusnak további 20 ezer 
lejes pénzbírságot is kell fi zetnie a 
szabálytalanságáért, ráadásul visz-
szaesőnek számít, miután 2013-ban 
és 2016-ban egy-egy Steaua-játé-
kosnak okozott hosszan gyógyuló, 
súlyos sérülést.
 
Vietnam is beszáll a Forma–1-be
Vietnami Nagydíjjal bővül 2020-ban 
a Forma–1-s autós gyorsasági-vi-
lágbajnokság versenynaptára. 
A „száguldó cirkusz” illetékesei 
tegnap közösségi oldalukon jelen-
tették be, hogy Hanoi városában 
utcai pályán, áprilisi időpontban 
rendeznek majd két év múlva fu-
tamot. A csatolt grafi ka alapján az 
5565 méteresre tervezett aszfaltcsík 
egyik egyenes szakasza 335 km/h-s 
gyorsulásra is lehetőséget ad majd. 
A Forma–1-es sorozatott birtokló 
amerikai Liberty Media több más 
város önkormányzatával is tárgyal 
a további bővítés érdekében, így 
például Hollandiában, valamint az 
Egyesült Államok Miami városában 
gondolkodnak lehetséges házigaz-
daként a jövőre nézve.
 
Döntetlennel jutott tovább
a Barcelona
Az Internazionale vendégeként 
elért 1-1-es döntetlen is elég volt a 
Barcelona labdarúgócsapatának 
ahhoz, hogy a Bajnokok Ligája 
negyedik fordulója után bebizto-
sítsa továbbjutását a B csoportból. 
A keddi játéknap meglepetését 
Belgrádban jegyezték, ahol a C cso-
portban sereghajtó Crvena zvezda 
2-0-ra legyőzte a Liverpoolt. Ez volt 
az a szakasz, amikor a Borussia 
Dortmund idei BL-veretlensége 
is megtört: a német csapatnak 
2-0-val vágott vissza az Atlético 
Madridban. Ma az Európa Liga 
csoportkörének negyedik forduló-
jában lépnek pályára a nemzetközi 
porondon, így Mol Vidi–PAOK ösz-
szecsapás is szerepel a műsorban.




