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A Román Kupáért edzenek
a nagyváradiak
Megvált egy szerb légiósától, 
Aleksa Petrovskitól a Nagyváradi 
VSK férfi  vízilabdacsapata, amely 
isztambuli és magyarországi edző-
tábora után péntek óta ismét hazai 
környezetben készül a január 17-én 
kezdődő Román Kupára. A tornát 
idén Bukarestben, a Steaua uszo-
dájában rendezik, ahol a nyitóna-
pon Steaua–Marosvásárhelyi VSK, 
Nagyváradi VSK–Kolozsvári Poli, 
Corona Sportul Studențesc–Aradi 
Amefa és Dinamo–Rapid párosítás 
szerint játszanak a negyeddöntők-
ben. Másnap az elődöntők lesznek, 
hogy szombaton a helyosztók után 
12.30-tól a serlegért mártózzanak 
meg a medencében. Az elmúlt 
szezonban a Román Kupát a 
Steaua nyerte meg, de a korábban 
többszörös győztes váradiak vissza-
vágnának a bajnoki címvédő, Baj-
nokok Ligája-főtáblás riválisnak. 
Az élvonalbeli pontvadászatban 
viszont a „bakák” még veretlenek, 
miközben a VSK a Sportullal szem-
ben is veszített pontokat. Utóbbival 
a legjobb négy között találkozhat-
nak a Körös-partiak, míg a Steaua 
a Dinamóval játszhat rangadót 
negyeddöntős győzelme esetén.
 
Ellenfélre várnak az erdélyiek
Január 17-én, 11.30-kor sorsolják 
ki az idei labdarúgó-Román Kupa 
negyeddöntőjének a párosításait. 
A torna ezen szakaszára hét élvo-
nalbeli csapat, a Craiova, az Astra, 
a Viitorul, a Hermannstadt, a Ko-
lozsvári CFR, a Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK és a Călărași, valamint 
a harmadosztályos Csíkszeredai 
FK maradt versenyben. A mérkőzé-
seket február 26–28-án fogják ren-
dezni, a továbbjutás pedig egyetlen 
találkozón dől majd el – amelyet 
a gyengébben rangsorolt együttes 
otthonában rendeznek.
 
Eb-arannyal lepte meg 
szurkolóit a bobutánpótlás
Románia U23-as bobcsapata arany-
érmes lett az ausztriai ifj úsági Eu-
rópa-bajnokságon. A meglepetést 
jelentő eredményt a Mihai Țentea, 
Alexandru Bugheanu, Raul Dobre 
és Daróczi Ciprian alkotta négyes 
egység harcolta ki hétvégén, miu-
tán legyőzték a főesélyes letteket.
 
Gazdára talált a röplabda-vb
A Nemzetközi Röplabdaszövetség 
(FIVB) döntésének értelmében Len-
gyelország és Hollandia közösen 
rendezi a 2022-es női világbajnok-
ságot. A szervezet honlapja szerint 
mindkét ország először adhat 
otthont a világversenynek. A férfi -
ak 2022-es vébéje Oroszországban 
lesz, ám ezt már tavaly novem-
berben bejelentették. Románia 
női válogatottja idén Európa-baj-
nokságon szerepelhet, miután a 
bosnyákok legyőzésével kijutott 
az augusztus 23. és szeptember 8. 
között Magyarország, Törökország, 
Lengyelország és Szlovákia által 
közösen rendezendő seregszem-
lére. A selejtezőkről még Szerbia, 
Hollandia, Azerbajdzsán, Olasz-
ország, Fehéroroszország, Német-
ország, Bulgária, Horvátország, 
Franciaország, Görögország, Finn-
ország, Portugália és Svájc váltott 
jegyet a kontinensviadalra.

HATÓSÁGI VIZSGÁLATOT KÉRTEK A SZÉKELYFÖLDI KLUBOK MAGYARORSZÁGI TÁMOGATÁSA MIATT

Szemet szúrtak a támogató forintok

Élen a Liu testvérek a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság 500 méteres fi náléjában

 A romániai adóhatóságtól kér-
te a Sepsi OSK és a Csíkszeredai 
FK által kapott magyarországi 
kormánytámogatás törvényes-
ségének kivizsgálását egy Fehér 
megyei parlamenti képviselő. 
Florin Claudiu Roman indít-
ványára válaszolva az ANAF 
nem tartotta indokoltnak a 
futballklubok ellenőrzését, de a 
nemzeti liberális honatya inter-
pellációt helyezett kilátásba.

 » H. B. O., V. NY. R.

S zemet szúrt a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK és a Csíkszere-
dai FK labdarúgóklubjai által 

kapott magyarországi kormánytá-
mogatás egy Fehér megyei parla-
menti képviselőnek, aki – a Gazeta 
Sporturilor sportnapilap hétvégi 
beszámolója alapján – a pénzügymi-
nisztériumhoz és az Országos Adó-
hatósághoz (ANAF) fordult a szé-
kelyföldi együtteseknek korábban 
kiutalt összegek átvilágítását kérve. 
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) po-
litikusa, Florin Claudiu Roman sze-
rette volna elérni, hogy az illetékes 
szervek ellenőrizzék: a támogatás 
tiszteletben tartja-e a romániai tör-
vényeket, valamint arra is kíváncsi 
volt, hogy az ANAF vizsgálódott-e 
a két érintett egyesületnél az elmúlt 
három évben.

Indítványát a Gazeta Sporturilor 
tavaly novemberi cikke váltotta ki, az 
országos sportnapilap ugyanis akkor 
számolt be arról, hogy a Liga 1-ben 
szereplő Sepsi OSK és a Liga 3-ban 
érdekelt Csíkszeredai FK a Magyar 
Labdarúgó-szövetségen keresztül 
egy-egy milliárd forintos (3,2 millió 
eurós) támogatást kaptak Magyar-
ország kormányától sportinfrastruk-
túra-fejlesztésére és más befektetési 
projektek megvalósítására.

A PNL-s honatya beadványára 
már a válasz is megérkezett, a hiva-
talos levél tartalmából pedig kiderül, 
hogy semmilyen ellenőrzést nem tar-
tottak a két klubnál és nem is tervez-
nek, mivel azt csak abban az esetben 
látják szükségesnek, ha sikkasztásra 
utaló jeleket tapasztalnak. Ezzel a 
válasszal viszont Florin Claudiu Ro-
man nincs megelégedve, és közölte: 
interpellációra készül. Szerinte nem 
kapott egyértelmű választ, és kéri, 
hogy a klubok iratokkal támasszák 

alá, illetve tegyék publikussá, hogy 
pontosan mire is költik a magyar-
országi támogatást. „Én nem mon-
dom, hogy rossz dolog a sportra 
költeni, de nem is szeretném, ha 
diszkrimináció lenne a romániai 
és a magyarországi hatóságok által 
kiutalt támogatások módjában. Az 
elmúlt években szinten mindenhol 
eljárással végződött, amikor a hazai 
önkormányzatok sporttámogatást 
hagytak jóvá, de ebben az esetben 
még csak egy valós ellenőrzést sem 
tartottak” – nyilatkozta a Gsp.ro-
nak a politikus. Korábban a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK klubveze-
tője, Diószegi László is megszólalt 
az ügyben, és elismerte, egyben 
természetes dolognak tartotta, 
hogy kaptak pénzt Magyarország-
ról, de leszögezte, hogy azt kizáró-
lag utánpótlás-nevelésre és fejlesz-
tésekre költhetik, illetve semmit 
nem használhatnak fel belőle a 
felnőtt csapat tevékenységére.

 » A PNL-s 
honatya bead-
ványára adott 
válasz alapján a 
két klubnál nem 
tartottak elle-
nőrzést, mert azt 
csak abban az 
esetben tartják 
indokoltnak, 
ha sikkasztásra 
utaló jeleket 
tapasztalnak.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

L iu Shaolin Sándor és öccse, Liu 
Shaoang felosztotta egymás kö-

zött az 1500 és az 500 méter arany- és 
ezüstérmeit a hollandiai Dordrecht-
ben zajló rövidpályás gyorskorcso-
lya Európa-bajnokságon, amikor is 
a szombati versenynapon a 23 éves 
Shaolin Sándor győzött a leghosz-
szabb távon testvére előtt, majd a 
legrövidebb számban a 20 eszten-

dős Shaoang diadalmaskodott báty-
ját megelőzve. A két elsőséggel már 
biztossá vált, hogy ez lett minden 
idők legjobb magyar Eb-szereplése. 
Az MTI beszámolója alapján az ed-
digi csúcsot a 2017-es, torinói konti-
nensviadal jelentette egy arany- és öt 
ezüstéremmel, de a két arannyal már 
a tegnapi zárófutamok előtt túlszár-
nyalták az eddigi rekordot.

„Nagyon a határon mentem. Most 
fejben és rutinból kellett megoldanom 

a versenyt, mert két hete szinte nem 
is edzettem, emiatt az 1500 méter elő-
döntője rengeteget kivett belőlem. A 
fáradtság miatt az 1500-as fi nálé volt 
a legnehezebb futamom” – értékelt 
a bokasérüléssel bajlódó Liu Shaolin 
Sándor. Testvére, Shaoag szerint már 
jó ideje „érett” ez a siker a második he-
lyezések után, és természetesen örült 
annak, hogy terveit sikerült megva-
lósítania az egyéni Eb-cím megszer-
zésével. Hozzátette, 1500-on az volt a 
taktikájuk, hogy mindegy hogyan, de 
az első két helyen zárjanak. Saját be-
vallása szerint miután ez sikerült, na-
gyon izgult az 500 méter fi náléja előtt, 
ennek tudható be, hogy elrontotta az 
első rajtot. Kiemelte, utána másodjára 
jól korrigált a startnál, így bátyjának is 
összejött a második hely.

A nőknél a két szombati egyéni 
számban három kisdöntős szereplés 
volt a magyar mérleg: Jászapáti Petra 
500 és 1500 méteren, míg Bácskai Sára 
Luca a hosszabbik versenyben volt 
érdekelt. A 20 éves szegedi versenyző 
1500-on megnyerte a B döntőt, 500-on 
pedig másodikként haladt át a célvo-
nalon, így összesítésben nyolcadik és 
hatodik lett. Bácskait ugyan kizárták 
a helyosztó futamban, de így is 14. he-
lyen végzett.

A Liu fi vérek a tegnapi lapzártánk 
után rendezett 3000 méteres szuper-
döntőben is érdekeltek voltak, illetve 
mind a férfi , mind a női váltó bejutott 
a zárónap döntőjébe.

„Becsúsztatták” az Eb-aranyakat a Liu fi vérek

 » Az Euró-
pa-bajnoki címet 
nyert Liu Shaolin 
Sándor szerint 
már jó ideje 
„érett” számára 
az aranyérem.

Új szerzeményeket jelentett be a Sepsi OSK

Három új játékos érkezését jelentette be hétvégén a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK élvonalbeli 
labdarúgócsapata. Elsőként a Temesvári Poli volt 17 éves középpályása, Călin Popescu kötelezte 
el magát másfél évre a Kovászna megyei klubbal, majd a 23 éves lengyel hátvéd, a Pogon Szczecin 
volt játékosa, Sebastian Rudol leszerződtetése vált hivatalossá. A hétvégi bejelentés alapján a 
korábbi korosztályos válogatott futballista két és fél éves szerződést írt alá a háromszéki együttes-
sel. „Számomra ez egy új kihívás, rendkívül motivált vagyok” – mondta Rudol, aki azt is elmesélte, 
hogy beszélt a Sepsi OSK-ról és Romániáról a FCSB korábbi játékosával, Cornel Râpăval, aki a 
lengyel bajnokságban játszik. A Törökországban edzőtáborozó piros-fehérek kerete tegnap egy 
kenyai légióssal bővült: a 27 éves válogatott balhátvéd, Abud Omar másfél évre kötelezte el magát. 
Ő legutóbb a Cercle Brugge futballistája volt, de játszott korábban a Szófi ai Slaviában is.




