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Magyar sikerek a kézi-vb-n
Az Argentína elleni döntetlen 
ugyan még lefékezte Magyarország 
férfi  kézilabda-válogatottját, de 
miután vasárnap 34-24-re leiskoláz-
ta Angola legjobbjait, tegnap Kata-
ron volt a sor, hogy fejet hajtson 
a piros-fehér-zöld együttes előtt a 
Dánia és Németország által közösen 
rendezett világbajnokság D cso-
portjában. A harmadik fordulóban 
32-26-ra nyert a Csoknyai István és 
Vladan Matics szövetségi kapitá-
nyok által vezényelt együttes, ezért 
öt pontra növelte az összetettjét. Ma 
nem kell pályára lépnie a magyar
csapatnak, de szerdán még Egyip-
tommal, csütörtökön pedig Svédor-
szággal is össze kell mérniük az ere-
jüket. A hatosból a legjobb három 
helyezett jut a középdöntőbe.

Történelmet írtak
a piros-fehér-zöld korcsolyázók
Magyarország végzett az élen a 
hollandiai Dordrechtben rendezett 
rövid pályás gyorskorcsolya-Euró-
pa-bajnokság éremtáblázatában, 
miután a vasárnapi záráskor az 
olimpiai bajnok magyar férfi váltó 
arany-, míg a női bronzérmes lett. 
A magyar csapat így érmek számá-
ban is minden idők legeredménye-
sebb kontinensviadalán van túl, 
ugyanis négy arany-, négy ezüst- és 
egy bronzéremmel összesen kilenc 
dobogós helyezéssel zárt. Az eddigi 
rekordot a 2009-es, torinói konti-
nensviadal tartotta nyolc medállal. 
A Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, 
Burján Csaba, Krueger Cole össze-
állítású férfi váltó a hazai közönség 
által hajtott holland négyest nagy 
csatában múlta felül, amivel tör-
ténelmi sikert aratott, ugyanis ezt 
megelőzően ebben a számban még 
nem született magyar aranyérem. 
Az 1500-on arany-, 500 és 1000 
méteren ezüstérmes Liu Shaolin 
Sándor a 3000 méteren jegyzett 
negyedik helyével összetettben 
is Európa-bajnok lett, míg öccse, 
az 500 méteren arany-, 1500-on 
ezüstérmes Liu Shaoang a második 
helyen zárt – miután 3000 méteren 
a dobogó harmadik fokára állhatott 
fel. A Jászapáti Petra, Bácskai Sára 
Luca, Knoch Marta, Somogyi Bar-
bara alkotta női négyes végig a har-
madik helyen korcsolyázva szerezte 
meg a bronzérmet a hollandok és 
oroszok mögött.

A KOLOZSVÁRI U-BT ÉS A NAGYVÁRADI VSK KEMÉNY HARCRA SZÁMÍT A BAJNOKI FOLYTATÁSBAN

Szebené lett az alapszakasz-elsőség

 » „Most 
valóban úgy 
tűnik, hogy a 
Szebennek és a 
Kolozsvári U-BT-
nek erősebb a 
csapata, de én 
úgy gondolom, 
hogy nekünk 
is jó esélyeink 
vannak” – mond-
ta Șerban Sere, a 
Nagyváradi VSK 
klubelnöke.

a hazai pálya előnye. Az elődöntővel 
kezdődően viszont már bármi meg-
történhet, csak el kell jutni odáig” – 
fi gyelmeztetett. A Nagyváradi VSK-t 
klubelnöke, Șerban Sere szerint 
mindehhez meg van a kellő erejük, 
a Krónikának rámutatott, hogy bár 
volt egy hullámvölgyük – amikor 
kikaptak a Steauától és a Craiovától 
–, úgy érzi azon túljutottak, a keretet 
pedig épp a napokban fogják meg-
erősíteni, hogy a folytatásban siker-
rel vegyék az akadályokat. „Most va-
lóban úgy tűnik, hogy a Szebennek 
és a Kolozsvári U-BT-nek erősebb a 
csapata, de én úgy gondolom, hogy 
nekünk is jó esélyeink vannak” – 
mondta. Megjegyezte: az új verseny-
kiírást sikeresnek tartja, hiszen a 
nézők rendre kiélezett találkozókat 
láthattak eddig, és a csapatokat is 
arra ösztönzi, hogy minden meccsre 
a maximális erőbedobással készül-
jenek. Kiemelte, ők már a szezon 
elején felvállalták ezt a feszes ira-
mot, ezért fáradtságra nem panasz-
kodhatnak.

A Kolozsvári U-BT-t edző Mihai 
Silvășan úgy véli, hogy az idei sze-

zonban nem a váradiak, hanem a 
szebeniek a fő riválisaik, ezért nagy 
esélyt jósol annak, hogy akár döntőt 
is játszhatnak majd egymás ellen. 
„Ezt persze csak a jelen állás alap-
ján, mert még sok minden történhet. 
Változhatnak a keretek, lesérülhet-
nek játékosok, ami felboríthatja a 
számításokat. Az tény, hogy a Sze-
bennek idén erős csapata van, erő-
sebb, mint két évvel ezelőtt, amikor 
az elődöntőbe jutottak. Tapasztal-
tabbak, erőnlétileg jobban állnak, 
de nekünk és a Váradnak is erős 
csapatunk van. A váradiak címvédő-
ként, győztes mentalitással játsza-
nak, nekünk pedig a végső győzelem 
a célkitűzésünk, tehát kemény harc 
lesz” – nyilatkozta.

A középszakasz a férfi ak piros 
csoportjában hétvégén kezdődik, a 
női élmezőny eközben már a negye-
dik fordulójára készül. A hétcsapa-
tos mezőnyben hibátlan mérleggel 
listavezető Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
SIC Aradra látogat majd, de lesz 
Szatmárnémeti–Kolozsvár derbi is 
a Brassóval, Târgoviștével és Kons-
tancával teljes csoportban.

Élcsapatok párharca. A Szeben és a Kolozsvári U-BT csatája a vörös csoportban folytatódhat
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Nagyszeben csapata végzett az 
élen a hazai kosárlabda-baj-
nokság élvonalának alapsza-
kaszában, de a középszakaszra 
a címvédő Nagyváradi VSK is 
erősít, a kolozsváriak pedig 
kemény csatára számítanak a 
folytatásban.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A tizenegy győzelem és há-
rom vereség során gyűjtött 
25 pontjával a Nagyszeben 

csapata nyerte meg a hazai férfi  ko-
sárlabda-bajnokság alapszakaszát 
az élvonalban, de az utolsó fordu-
ló vasárnap esti eredményei után 
az is eldőlt, hogy mögüle sorrend-
ben a Kolozsvári U-BT (25 pont), 
a Craiova (24), a címvédő Nagy-
váradi VSK (23), a Pitești (20) és a 
Temesvár (19) folytathatja a piros 
csoportban, miközben a Steaua és 
a Dinamo a Voluntari, a Medgyes, 
a Konstancai Athletic és a Galaci 
Phoenix társaságban játszik a to-
vábbiakban a sárga csoportban. 
A Marosvásárhelyi VSK, a Márama-
rosszigeti VSK, a Focșani, a Târgu 
Jiu, a Rapid és a Csíkszereda a kék 
csoportban, a Bukaresti Agrono-
mia, a Bukaresti Aurel Vlaicu és 
a Kolozsvári Universitatea pedig 
a zöld csoportban játssza le a kö-
zépszakasz ugyancsak oda-vissza 
vágós körmérkőzéseit.

Miközben a szebenieket edző 
Dan Fleșeriu érthetően elégedett 
az elsőségükkel, reméli azt is, hogy 
a rangadók sorát majd a felsőhá-
zi rájátszásban is folytathatják. 
A kieséses szakasz megkönnyítése 
érdekében ugyanakkor már a vára-
diak is szeretnének feljebb kapasz-
kodni az összetettben, mert mint 
azt Cristian Achim edző mondta: 
a játékosállományában felmerült 
problémák fényében mindenképp 
elégedett a pontvadászat első sza-
kaszában kiharcolt negyedik he-
lyükkel, viszont személyes célki-
tűzése, hogy a harmadik helyre 
lépjenek elő. „Akkor a miénk lenne 

Öt csapattal is feljutást céloz a Marosvásárhelyi VSK
 » SZUCHER ERVIN

E légedettnek mutatkozott az új 
marosvásárhelyi sportklub veze-

tősége az eddigi eredményekkel: a 
harmadik helyre lecsúszott női ko-
sárlabdacsapat kivételével a többi 
szakosztály szinte hibátlanul telje-
sített, így a VSK öt felnőttcsapata az 
összetett első helyéről várja a pontva-
dászatok folytatását. A klubvezetők, 
edzők és játékosok reményei szerint, 
bár nem lesz a legegyszerűbb fela-
dat, a nyáron sikerül szintet lépniük.

Mint ismert, újonnan alakult klub-
ként valamennyi szakosztály a leg-
alacsonyabb szintről kezdte. A há-
rom évvel ezelőtt még ezüstérmes, 
illetve a román Szuperkupa-győztes 
focicsapat utódja a negyedik ligában 

rajtolt, és eddig minden mérkőzését 
megnyerte. A női bajnokság máso-
dosztályában is vezet az egykori ASA 
gerincére épülő megfi atalodott gár-
da. A felszámolt City Us teremlabda-
rúgói is a második liga élén állnak, 
akárcsak a női kézilabdázók, akik az 
Olimpic nevű magánklubtól igazoltak 
testületileg a VSK-ba. A legjobban a 
női röplabdaegyüttes teljesített: a Me-
dicina volt játékosai nemcsak hogy 
veretlenül uralják a második liga me-
zőnyét, de az ősz folyamán egyetlen 
játszmát sem engedtek ki a kezükből. 
Biztosra vehető a harmadik értékcso-
portba sorolt férfi  kosarasok feljutá-
sa is, bár Martinic és társai a Galac 
mögé kerültek a tabellán. Hibátlan 
rajt, majd több elpuskázott lehetőség 
után a tavaly még a Sirius színeiben 

kosarazó lányok a második értékcso-
port harmadik helyére szorultak. Az 
egyetlen kategóriával rendelkező férfi  
vízilabda-bajnokságba beiratkozott 
csapat a vártnál jobban szerepelt. A 
bukaresti ifi sekre épülő kezdő hetes 
nála tapasztaltabb csapatoknak oko-
zott fejfájást, a kilenccsapatos pont-
vadászatban a hatodik helyen állnak.

„Nyáron alakult önkormányzati 
klubként nem volt könnyű az első 
néhány hónap, hisz menet közben 
kerültünk be a város költségveté-
sébe. Sajnos a bürokráciával járó 
közbeszerzési eljárások, a jelenlegi 
szponzorálási törvény csak nehezíti a 
munkánkat” – mutatott rá Constan-
tin Copotoiu. A klubelnök felidézte 
az első heteket, amikor a semmiből 
több mint tíz szakosztályt alakítot-

tak meg azért, hogy a tavaly, anyagi 
gondok miatt megszűnt felnőttcsa-
patokat át tudják menteni. A tanács 
által megszavazott pénz java része a 
sportolók leigazolására és a felsze-
relés megvásárlására ment el. Ezért 
némi késések is voltak a fi zetések 
folyósításában, azonban az elnök 
szerint az rosszindulatú hazugság, 
hogy a klubvezetés vagy a polgár-
mesteri hivatal elengedte volna a 
VSK kezét. Copotoiu szerint sokkal 
szerencsésebb helyzetben lennének, 
ha Romániában is a magyarországi-
hoz hasonló szponzortörvény lépne 
életbe, egy olyan jogszabály, amely 
érdekeltté teszi a sportbarát vállal-
kozókat, hogy cégük nyereségének 
egy részét ne az állam felé, hanem a 
klubokhoz irányítsák.

 » A Marosvá-
sárhelyi VSK el-
nöke, Constantin 
Copotoiu szerint 
rosszindulatú ha-
zugság, hogy a 
klubvezetés vagy 
a polgármesteri 
hivatal elenged-
te volna a klub 
kezét.




