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Magabiztos győzelemmel 
erősítette meg listavezető 
helyét a Kolozsvári CFR labda-
rúgócsapata a Liga 1 hétközi 
fordulójában, és a kiesőhelyek 
küszöbére taszította a nagy 
múltú Dinamót.

 » KRÓNIKA

H áromgólos győzelemmel tá-
vozott Bukarestből a Kolozs-
vári CFR élvonalbeli labda-

rúgócsapata, amelyik így a hétközi 
forduló hátralévő mérkőzéseinek 
eredményétől függetlenül listave-
zető marad a Liga 1 alapszakaszá-
ban. A Dinamo ellen aratott kedd 
esti 3-0-s diadalt követően a felleg-
váraikat edző Antonio Conceicao 
jelezte, hogy bár örül a sikersoro-
zatuknak, a hazai futballpályák 
állapotával elégedetlennek mutat-
kozott. Szerinte a fagyos időjárás 
miatt a gyepszőnyeg immár a já-
tékosok épségét is veszélyezteti, a 
szövetségnek és a ligának jobban 
kellene tisztelnie a labdarúgókat 
annál, mintsem ilyen körülmények 
között szerepeltesse őket. „De ez a 
liga döntése, nekünk tiszteletben 
kell tartaniuk” – tette hozzá, ki-

A LIGA 1-BEN LISTAVEZETŐ KOLOZSVÁRIAK A KIESŐHELYEK KÜSZÖBÉRE TASZÍTOTTÁK A DINAMÓT

Magasabb fokozatra kapcsolt a CFR

Erősítés. Tapasztalt svéd edzővel, Mikael Tisellel fogadja a Gyergyói HK a brassóiakat

 » A kolozsvá-
riak által legyő-
zött Dinamót 
edző Mircea 
Rednic szerint 
a CFR nem vélet-
lenül címvédő 
és listavezető a 
Liga 1-ben, ha-
nem azért mert 
pragmatikusak, 
és olyan tapasz-
talt játékosai 
vannak, akiknek 
nem kell túl 
sok helyzetet 
kialakítaniuk a 
győzelemhez.

emelve, hogy a folytatásban is nehéz 
dolguk lesz, hiszen az élmezőnyben 
tanyázó Medgyes lesz a következő 
ellenfelük.

Ezalatt a kudarcot kudarcra hal-
mozó Ștefan cel Mare úti „kutyáknál” 
már a kieséstől tartanak, bár Mircea 
Rednic edző szerint az alapszakasz 
utolsó fordulójáig a felsőházi ráját-
szásba jutásért játszanak. A szak-
ember újfent játékosait hibáztatta a 
vereségért, szerinte többen közülük 
félvállról kezelik a mérkőzéseket. 
„Nem is értem, azért keressen vala-
ki 155 ezer eurót, hogy eddzen. Nem 
érdekli, ha nyer vagy veszít a csapat, 
a pénzét megkapja. Nincs is különb-
ség, amikor a pályán van” – bosszan-
kodott. Szerinte a CFR nem véletlenül 
címvédő és listavezető a Liga 1-ben, 
olyan tapasztalt játékosai vannak, 
akiknek nem kell túl sok helyzetet 
kialakítaniuk a győzelemhez. „Prag-
matikusak. Nekünk legalább húsz 
helyzet kell, hogy egy gólt szerez-
zünk, az egyszerű helyzeteket pedig 
túlbonyolítjuk, és esélyt adunk az el-
lenfélnek” – vélekedett Rednic, hoz-
zátéve viszont, hogy bár a helyzetük 
egyre kritikusabb, az alapszakasznak 
még nincs vége. A 2018-as esztendő-
ben hátralévő meccseiken legalább 
hét pontot akar gyűjteni, hogy aztán 
a téli szünetben újraszervezhesse a 

„megörökölt” keretét. A tabellán 18 
ponttal maradt Dinamo legközelebb 
szombaton lép pályára, és épp annak 
a Hermannstadtnak lesz a vendége, 
amelyiket Vasile Miriuță edzi. A szak-
ember köztudottan Dinamo-drukker, 
de a bukarestiek edzőjeként koráb-
ban ő sem járt szerencsével. A szebe-
niekkel viszont pozitív a mérlege még 
akkor is, ha kedden épp a sereghajtó 
Voluntari vendégeként tört meg a si-
kersorozatuk egy 2-0-s vereség miatt.

A Liga 1 18. fordulója ma Călărași–
Astra (14 óra), Botoșani–Iași (17) és 
Chiajna–Craiova (20) mérkőzésekkel 
zárul. Idén még három fordulót ját-
szanak le az alapszakaszból, a többi 
mérkőzést jövőre rendezik. A Hiva-
tásos Labdarúgóliga (LPF) főtitkára, 
Justin Ștefan egyébként a Gazeta 
Sporturilornak azt mondta, hogy a 
következő idényre szigorítják az élvo-
nalbeli meccsek rendezéséhez szük-
séges feltételeket, különös tekintettel 
a játékfelület gondozására. Beszélt 
továbbá arról is, hogy már elküldték 
a szükséges iratokat a Román Labda-
rúgó-szövetséghez annak érdekében, 
hogy a 2019–2020-as szezontól alkal-
mazni tudják a videóbíró-rendszert a 
Liga 1-es meccseken, a sportági szer-
vezet pedig egyetért azzal, hogy beve-
zetés előtt, már az aktuális idény rá-
játszásában teszteljék az új technikát.

san ismeri az Erste Ligát is, hiszen a 
2017–2018-as szezonban a miskolci 
DVTK Jegesmedvék vezetőedzője volt. 
Irányításával a Jegesmedvék megnyer-
ték a Magyar Kupát, döntőbe jutottak 
a Visegrád Kupában, és közel álltak 
ahhoz, hogy történelmi sikert érjenek 
el a Kontinentális Kupában is, ám le-
maradtak a döntőről. Az Erste Ligában 
ezüstérmes lett csapatával.

A GYHK tehát komoly tapasztalattal 
rendelkező szakembert talált az ok-
tóber elején menesztett Alekszander 
Trofi mov utódjául. A csapatot a köztes 
időszakban irányító Vitalij Donika és 
Vaclav Novak továbbra is a klub szak-
mai stábjában dolgozik.

Ma, a Brassói Corona elleni hazai 
mérkőzésen már az új edző vezényli 
a piros-fehéreket. Az idei szezonban 
háromszor találkozott egymással a 

két csapat, a GYHK egyszer, a Co-
rona kétszer hagyta el győztesen a 
pályát. A mai találkozó hat pontért 
zajlik, ugyanis az eredményt az Erste 
Ligában és a román bajnokságban is 
számolják.

A gyergyói edzőváltást követően 
megkerestük Hodos Lászlót, a Csík-
szeredai Sportklub elnökét is, akitől 
megtudtuk, hogy továbbra sem talál-
ták meg a november elején menesz-
tett Leo Gudas utódját. „Amint törté-
nik változás, rögtön közölni fogják” 
– hangsúlyozta. A Sportklub ma este 
a Debreceni EAC vendége lesz. Ed-
digi három találkozójukból kettőt a 
csíkiak nyertek meg (4–3 otthon, 3–2 
idegenben), a legutóbbi mérkőzésen 
viszont a vendég debreceniek 4–0-ra 
nyertek a Vákár Lajos Műjégpályán.

A csíkiak különben hiába győzték 
le az összetettben második helyen 
álló Ferencvárost, mert utána a hé-
ten 3-0-ra kikaptak otthon a barca-
sági riválistól. A brassóiak 4-2-re ki-
kaptak a budapesti zöld-fehérektől, 
ezért az összetett élén a rangsor vál-
tozatlan: az élen a Sportklub 28 leját-
szott meccs után 66 ponttal áll a Fra-
di (26/63) és a Corona (29/59) előtt. 
A Debrecen (26/48) most a negyedik 
a rangsorban, egy ponttal előzi meg 
a nála egyel kevesebb meccset játszó 
Újpestet. A Gyergyó 29 Erste Liga-ta-
lálkozó alatt 44 pontot gyűjtött, ezért 
a hatodik helyen áll.

A mai két meccs után pénteken 
UTE–Sportklub és Gyergyói HK–Du-
naújvárosi Acélbikák, majd vasárnap 
Brassó–Acélbikák és Budapesti Ho-
kiklub–Sportklub párosítás szerint 
lépnek pályára az erdélyi csapatok.

Mikael Tisell lett a Gyergyói HK vezetőedzője

 » A svéd 
Mikael Tisell a 
mai, Brassó el-
leni mérkőzésen 
mutatkozik be a 
Gyergyói HK ve-
zetőedzőjeként.

 » GERGELY IMRE

Svéd szakember veszi át a Gyergyói 
Hoki Klub csapatának irányítá-

sát – jelentette be Facebook-oldalán 
a gyergyószentmiklósi együttes. Az 55 
éves Mikael Tisell harmincéves edzői 
tapasztalattal rendelkezik, többnyire a 
svéd második és harmadik ligában lá-
tott el vezetőedzői feladatokat, de két-
két éven át a svéd U20-as válogatott se-
gédedzője, valamint az U18-as csapat 
szövetségi edzője is volt – utóbbival 
bronzérmet nyert a korosztályos vi-
lágbajnokságon. Többek között olyan 
jégkorongozók játszottak a keze alatt, 
mint a későbbi olimpiai ezüstérmes 
Nicklas Bäckström, aki idén megnyerte 
a Stanley-kupát a Washington Capitals 
csapatával, vagy Niklas Hjalmarsson, 
aki háromszoros NHL-bajnok. Alapo-

 » RÖVIDEN

Olimpiai teniszkerettel
készülnek Tokióra
Egy tizenkét tagú olimpiai tenisz-
kerettel készül Románia a 2020-as 
tokiói nyári olimpiára. A Román 
Olimpiai- és Sportbizottság (COSR) 
és a Romániai Teniszszövetség e 
heti bejelentése alapján tizenkét 
sportoló kap majd támogatást 
a sportbizottságtól az ötkarikás 
játékokra való felkészülésük érde-
kében. A keretben a női világelső 
Simona Halep, valamint a férfi  
világranglistán hatvanadik helyen 
álló Marius Copil a húzónevek. 
A teniszszövetséget elnöklő George 
Cosac megjegyezte, hogy egy 
szezonban több mint négymillió 
eurós költségvetés kellene ahhoz, 
hogy a sportolókat legalább évi 
25 versenyen támogatni tudják. 
„Tisztában vagyunk azzal, hogy 
ennyit nem fogunk kapni, de meg-
győződésünk, hogy teniszezőink 
jelentős segítséget kapnak majd a 
bizottságtól, amely olimpiai kvalifi -
kációhoz fog vezetni” – mondta a 
sportvezető.
 
Új edzője lett a Dévai
Autobergamónak
Nelu Stancea lesz január elsejétől 
a Dévai Autobergamo élvonalbe-
li teremlabdarúgó-csapatának 
vezetőedzője. Az 51 éves szakember 
azt a spanyol Luis Fonseca Cillerost 
váltja, akit a Călărași elleni 3-3-as 
döntetlen miatt menesztettek a 
bajnoki címre pályázó együttestől. 
A dévaiak megkeresték a rivális Te-
mesvári Informatica játékos-edző-
jét, Robert Luput is, de a román 
válogatott szövetségi kapitánya-
ként is tevékenykedő szakvezető 
a Béga-partiaknál maradt. Az 
Informatica egyébként december 
10-én fogadja az Autobergamót, de 
erre a találkozóra még a kispad irá-
nyításával ideiglenesen megbízott 
Adrian Moț készíti fel a listavezető 
dévaiakat. Stancea eddig a Iași 
együttesét edzette, amelyik hetedik 
a tabellán.
 
Kipchoge és Ibargüen
az év atlétái
A férfi aknál a maratonfutó kenyai 
Eliud Kipchoge, míg a nőknél a 
hármasugró kolumbiai Caterine 
Ibargüen nyerte el az év atlétája 
címet a nemzetközi szövetségtől. 
Az MTI beszámolója alapján a 34 
éves Kipchoge sikere papírfor-
mának nevezhető, mivel idén a 
London-maratonon és a Berlin-ma-
ratonon is nyert, utóbbin ráadásul 
új világcsúcsot állított fel. A kenyai 
futó mellett az amerikai sprinter 
Christian Coleman, a svéd rúdugró 
Armand Duplantis, a francia több-
próbázó Kevin Mayer és a katari 
400 gátas, Abderrahman Szamba 
volt versenyben a címért. A nőknél 
az idén veretlen Caterine Ibargüen 
távolugrásban és hármasugrásban 
is megnyerte a Gyémánt Liga-dön-
tőt, és fő számában, hármasugrás-
ban a világ idei legjobbját (14,96 
méter) is ő produkálta. A kolum-
biai ugró a Dina Asher-Smith brit 
sprintert, Nafi ssatou Thiam belga 
többpróbázót, a 200-on és 400-
on is klasszis bahamai Shaunae 
Miller-Uibót és a 3000 méter 
akadályon világcsúcstartó kenyai 
Beatriche Chepkoechöt utasította 
maga mögé a voksoláson.




