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A SNAGOVI SPORTULT EDZŐ BÁLINT LÁSZLÓ SZERINT A VISSZAVÁGÓKKOR A LEGAPRÓBB HIBÁK IS SORSDÖNTŐEK LEHETNEK

Tervezte a meglepetést a Liga 2 téli bajnoka
A másodosztályos labdarúgó-bajnokságban listavezető
Snagovi Sportulnak jobb
felkészülési körülményekre
lenne szüksége ahhoz, hogy a
téli szünet után is a feljutásért
küzdjön, ezért a csapatot edző
Bálint László a riválisaikat érzi
esélyesebbnek.

kedvező ajánlata van más kluboktól.
Az edző elismerte, hogy őt is próbálták elcsábítani, de ő szeretné jelenlegi
csapatánál befejezni a szezont.

Esélyes ellenfelek

Az őszi szezon lezárultával rendkívül szoros a másodosztályos labdarúgó-bajnokság élmezőnye, arra
viszont az idény kezdetén csak
kevesen számítottak, hogy a téli
bajnok 46 ponttal épp a Snagovi
Sportul lesz. A csapatot edző Bálint László viszont meglepetésre
készült, mert bár ez eleinte még
esélytelennek tűnt a nagynevű csapatokkal teletűzdelt mezőnyben,
a nyári felkészülés meghozta az
eredményét. „Hittünk magunkban.
Erős keretet tudtunk kialakítani,
a csapat pedig sokak várakozását
felülmúlva teljesített az őszi szezonban. Minket viszont nem lepett meg
a menetelésünk, hiszen tudtuk,
milyen keményen dolgoztunk, miközben a klub belső problémáival is
meg kellett küzdenünk” – mondta
megkeresésünkre a 39 éves, brassói
származású szakember.

Költözést terveznek

A snagovi csapatnak pénzügyi
problémái vannak, ráadásul még

Sikeres munka. A klub hiányosságai ellenére Bálint László remek eredményeket ért el

»

A Liga 2 élén
telelő Snagovi
Sportult edző
Bálint László reméli, hogy a klub
vezetői mihamarabb megoldják
a felkészülési
körülményeiket,
hogy tavasszal
már egy olyan
városban folytathassák, ahol
minden támogatást megkapnak.

a felkészülési körülményeik is gyengék. Emiatt is szorgalmaz változtatásokat Bálint László, közölve, hogy a
vezetőség már tárgyal annak érdekében, hogy a téli szünetben elköltözhessenek egy másik városba. „Egy
olyan településre, ahol biztosítottak
a megfelelő körülmények a sikerhez.
Amennyiben sikerül megoldani ezt a
helyzetet, a tavaszi szezonra vonatkozóan átfogalmazzuk a célkitűzésünket, hiszen ellenkező esetben a
Snagov már nem tud versenyben maradni a feljutásért” – ecsetelte. Hozzátette: természetesen így is küzdhetnek, de ha sikerülne is feljutniuk
az élvonalba, a klub szervezési és
infrastrukturális hiányosságai miatt
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» HORVÁTH BÁLINT OTTÓ

a Snagovi Sportulnak, a jelenlegi körülmények között nincs keresnivalója
az élvonalban.
A szakvezető mégis reményét fejezte ki, hogy a klubvezetők mihamarabb
megoldást találnak ezekre a gondokra
és tavasszal egy olyan városban folytathatják, ahol minden támogatást
megkapnak. Továbbá fontos, hogy
anyagi problémáik is megoldódjanak,
ezáltal nyugodtan tudjanak készülni a
folytatásra. A téli szünetben szeretnének új játékosokat is igazolni, de számukra az a legfontosabb, hogy megtartsák azt a keretet, amely a szezon
első felében hozzájárult a remek eredmények eléréséhez. Ez viszont nem
lesz könnyű, hiszen sok játékosnak

Székelyekkel a keretükben készülnek a magyarok
» KRÓNIKA

A

székelyudvarhelyi Ilyés Ferenccel
és a székelykeresztúri származású
Sipos Adriánnal a keretben kezdi meg
felkészülését Magyarország férfi kézilabda-válogatottja a januári világbajnokságra. A december 27-ei, budaörsi
összetartásra a Csoknyai István és
Vladan Matics szövetségi kapitányok
által meghívottak listájáról ugyanakkor hiányzik Nagy László, aki önállón
készül a dán–német rendezésű seregszemlére. A hivatalos közlemény
alapján az edzők tisztában vannak a
Veszprém 37 éves veteránjának a ké-
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Nagy László
nem vesz részt
a decemberi
összetartáson,
hanem önállón
készül majd
a dán–német
rendezésű férﬁ
kézilabda-világbajnokságra.

pességeivel, ezért a tornáig inkább másokat tesztelnek. Ő majd a seregszemle
10-ei rajtjára csatlakozik a kerethez,
amely addig két barátságos mérkőzést
is játszik majd Dániában, a házigazdák legjobbjaival. Nagy, mint ismeretes, tavaly visszavonult a válogatottól,
de az idei pótselejtezők alkalmával
visszatért segíteni. Csoknyai nemrég
az InfoRádiónak beszélt arról, hogy a
tapasztalt jobbátlövő pályára fog lépni, amikor rutinjára szükség lesz, de
biztosan nem fog minden meccsen
játszani.
A jövő hónapban rendezendő világbajnokságon, mint ismeretes, Magyar-

ország sorrendben Argentína, Angola,
Katar, Egyiptom és Svédország ellen
lép majd pályára a koppenhágai D
csoportban, és amennyiben az első
három között végez, akkor a középdöntőben folytathatja szereplését. Az
A csoportban Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, Brazília és
Korea kapott helyett, a B-ben Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein és Japán mérkőzik meg
egymással, míg a C hatosban Dánia,
Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile és
Szaúd-Arábia lép pályára a továbbjutásért. Románia, mint ismeretes, nem
kvalifikált a világbajnokságra.

Kiemeléssel védi a WTA visszatérő élsportolóit
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

K

iemelésre is használhatják ezentúl a teniszezők a világranglistán
sérülés vagy szülés miatt befagyasztott helyezéseiket – döntött a héten
a női tenisztornákat szervező WTA.
A hivatalos honlapon közzétett
módosítás értelmében a következő
szezontól az az élmezőnybe tartozó
játékos, amelyik legalább hat hónapos kihagyásra kényszerül, de három éven belül visszatér a pályára,
egy speciális rangsorolás révén ki-
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A sérülés
vagy szülés után
visszatérő teniszezők a 2019es szezontól
már kiemeltek
lehetnek, és két
alkalommal is
befagyaszthatják
a rangsorukat.

emeltként folytathatja pályafutását.
A távollététől függően nyolc vagy
tizenkét versenyen kap ilyen jellegű
védettséget, és az eddigiekkel ellentétben immár nemcsak egy, hanem
két alkalommal is befagyaszthatja a
rangsorát.
Az MTI rámutat, hogy a változtatás révén már nem fordulhat elő az,
ami idén Serena Williamsszel történt,
a szülés után visszatérő, 23-szoros
Grand Slam-torna-győztes amerikai
sztár ugyanis nem volt kiemelt a Roland Garroson, mivel hosszú kihagyá-

sa miatt 451. helyre zuhant a világranglistán.
Az e heti ülésén a WTA vezetősége
az öltözködési szabályokat is egyértelműsítette – ezáltal szabályosnak
nyilvánítva Serena Williams Roland
Garosson viselt öltözékét is –, mint
ahogyan a játék gyorsítását is szeretné elérni. Ennek érdekében 2019-től a
nagy tornákon két labdamenet között
legfeljebb 25 másodperc telhet el, a játékosok pedig ezentúl már csak egyszer mehetnek ki a mellékhelyiségbe
egy meccsen.

Meglátása szerint a Kolozsvári U
(44 pont) és a Petrolul Ploiești (45)
a legnagyobb esélyesek a feljutásra,
hiszen ezek a csapatok a legjobb körülmények között készülhetnek. Az
utóbbi időben ráadásul szigorítottak
az élvonalbeli szereplés feltételein,
így feljutás esetén még a Chindia
Târ govișténak (44 pont) is nehéz
lesz megfelelnie a követelményeknek. Úgy véli, sokan azonban nem
veszik számításba az összetettben
45 ponttal második helyen telelő
Academica Clinceni-t, amely fiatal
játékosokkal rendelkezik, és szép
futballt játszott, a bajnokság végén
pedig akár meglepetést is okozhat.
Bálint László szerint nőtt a bajnokság színvonala annak köszönhetően,
hogy több, nagy hagyománnyal rendelkező klub van a mezőnyben. Ezáltal érdekfeszítőbb lett a bajnokság, és
legalább e csapatok szintjén a fizetések is növekedtek. Éppen ezért főleg a
Petrolulnál és a Kolozsvári U-nál több
Liga 1-es tapasztalattal rendelkező játékos is vállalta a másodosztályos szereplést. A folytatásra nézve kiemelte,
hogy sok múlik majd a téli felkészülésen, ugyanakkor a visszavágók során
minden egyes elveszített pont meghatározó lehet a végelszámoláskor,
így szerinte azok a csapatok harcolják
majd ki a feljutást, amelyek a legkevesebbet hibáznak.

» RÖVIDEN
Őrzi előnyét a Kolozsvári CFR
A Viitorul vendégeként aratott 1-0-s
győzelmével megőrizte előnyét a
Kolozsvári CFR labdarúgócsapata
az élvonalbeli bajnokság összetettjének élén. A címvédő fellegvári
együttes húsz forduló után 43 ponttal tanyázik az első helyen, három
ponttal előzi meg azt a második
helyen álló FCSB-t akivel a 2018-as
esztendő utolsó mérkőzését játssza
le szombaton Bukarestben.
Kezdődik a Román Kupa
Csíkszeredában Sportklub–Sportul
Studenţesc (A csoport, 15.30) és
Brassói Corona–Galac (B, 19) mérkőzésekkel, Csíkkarcfalván pedig
Sapientia U23–Bukaresti Steaua (B,
19.30) összecsapással kezdődik ma
a jégkorongozók Román Kupája.
A péntekig tartó körmérkőzéses
szakasz után a két csoport győztese vasárnap 19 órától játssza le a
döntőt, amit a Sportclub.liveevent.
org internetes oldalon élőben
sugároznak.

KÜLÖNFÉLE
Eladók német, jó minőségű, bontott fa és műanyag
termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új fa- és
műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson.
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. www.
szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

