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 » RÖVIDEN

„Dupla pontos” Corona-siker
A Brassói Corona 5-2-re legyőz-
te hazai pályán a Gyergyói HK 
jégkorongcsapatát az Erste Liga 
alapszakaszában. Ennek a talál-
kozónak az eredményét a hazai 
pontvadászatban is fi gyelembe 
veszik, így a barcaságiak „dupla 
ponttal” gazdagodtak a hétfő esti 
sikerük révén. A határon átívelő 
bajnokságban, mint ismeretes, már 
korábban eldőlt, hogy a románi-
ai csapatok közül a Brassó és a 
Csíkszeredai Sportklub folytathatja 
a felsőházban a középszakaszt, 
miközben az újonc gyergyóiak az 
alsóházból próbálkoznak majd 
rájátszásba jutni. A műsort tegnap 
hozták nyilvánosságra, amely alap-
ján a kék-fehérek épp a Cenk alatti 
riválisuk ellen kezdenek január 
24-én, míg a gyergyóiak 25-én a Du-
naújvárosi Acélbikákat fogadják. 
Az alapszakasz január 21-én zárul, 
amikor ugyancsak lesz egy Brassó–
Sportklub rangadó. 
 
Eb-rendezésekre pályázik
Magyarország
A 2021-es férfi  kosárlabda-Euró-
pa-bajnokság társrendezési jogát, 
valamint a 2020-ban esedékes 
rövidpályás gyorskorcsolya-kon-
tinensviadal házigazdaszerepét 
is megpályázza Magyarország. 
Az illetékes sportszövetségek ezt 
tegnap jelentették be, az pedig már 
biztos, hogy a korisok megmérette-
tését – sikeres pályázat esetén – az 
Erdélyhez közeli Debrecenben kép-
zelik el, míg a kosarasok Budapes-
ten fogadnák a seregszemle egyik 
csoportját.
 
Tagadja a vádakat
az olimpiai bizottság elnöke
A Franciaországban korrupció gya-
núja miatt vád alá helyezett Takeda 
Cune kazu, a Japán Olimpiai Bizott-
ság elnöke tagadja, hogy bármilyen 
törvénytelenséget követett volna el 
a 2020-as nyári olimpia odaítélését 
megelőzően – számolt be az MTI 
tegnap. A sportvezető kedden saj-
tótájékoztatón hangsúlyozva, hogy 
a francia ügyészég által kifogásolt 
szerződések a szokásos eljárás 
révén köttettek. „Én voltam ebben 
a folyamatban az utolsó ember, aki 
engedélyezte a megállapodásokat, 
előttem többen megtették már 
ezt korábban” – mondta Takeda 
Cune kazu, akit az ügyészség azzal 
gyanúsít, hogy 2013-ban megvesz-
tegetés szándékával utalt több mint 
kétmillió dollárt a Black Tildings-
nak azért, hogy a bebiztosítsa a 
tokiói pályázat sikerét. A 71 éves 
sportvezető szerint viszont a kifogá-
solt szerződések lobbitevékenység-
re és információgyűjtésre vonat-
koztak, a díjazás pedig az ilyen 
munkákért járó szokásos összegnek 
megfelelő volt. Emlékeztetett arra, 
hogy ezt már egy 2016-os Japánban 
elrendelt vizsgálat is megerősítette, 
de ígérete alapján a francia ható-
ságokkal is együttműködik majd 
ártatlansága bizonyításáért.

KÜLÖNFÉLE

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

 » KRÓNIKA

Az ausztráliai nyílt teniszbajnok-
ság első körében vágott vissza Si-

mona Halep Kaia Kanepinek a tavalyi 
US Openen elszenvedett vereségéért: 
a női világranglistát vezető román 
klasszis 6:7, 6:4, 6:2-re győzte le teg-
nap észt ellenfelét a Melbourne-ben 
zajló seregszemlén. Az elmúlt eszten-
dőt egészségügyi problémákkal záró 
konstancai, mint ismeretes, edző 
nélkül készül, amióta Darren Cahil-
lel az útjai különváltak, ráadásul 
hónapok teltek el utolsó győzelme 
óta. Nem meglepő tehát, hogy széles 
mosollyal az arcán értékelte teljesít-
ményét, amellyel bevallása szerint 
nemcsak továbbjutást, hanem önbi-
zalmat is nyert. A folytatásban a jó 
formában lévő, Moszkvában szüle-
tett, de amerikai Sofi a Kenin lesz az 
ellenfele. Az édesapja által edzett 20 
éves sportolót a tengerentúli szakem-
berek a sportág nagy reménységének 
tartják. Az első körben Veronika Ku-
dermetovát győzte le 6:3, 3:6, 7:5-re. 

A csütörtöki Halep–Kenin meccs 
továbbjutója az Alizé Cornet – Venus 
Williams meccs győztesével találko-
zik. Az idősebbik Williams-nővér Mi-
haela Buzărnescut ejtette ki tegnap, 
de a romániai versenyzők közül Ana 
Bogdan és Sorana Cîrstea is az első 
körben búcsúztak. Irina Begu ma a 
nyolcadik helyen kiemelt Petra Kvi-

tova ellen folytatja, de ma lép pályá-
ra a magyarországi Babos Tímea is 
az ötödik helyen kiemelt, amerikai 
Sloane Stephens ellen. A kiemeltek 
közül eddig a szlovák Dominika Ci-
bulkova esett ki, akit a kínai Shuai 
Zhang győzött le 6:2, 4:6, 6:2-re, 
hogy a folytatásban Krystina Plisko-
vával játsszon.

A férfi mezőnyben a szerb világel-
ső, Novak Djokovic magabiztosan 

jutott tovább az első körből és Jo-Wil-
fried Tsonga ellen adogat csütörtö-
kön. Marius Copil a spanyol Marel 
Granollerst győzte le 6:3, 6:4, 6:4-re 
az első körben, legközelebb pedig a 
21. helyen kiemelt David Goffi  nnal 
találkozik. A magyarországi Fucso-
vics Márton szintén spanyol teni-
szezőt búcsúztatott az első körben: 
Albert Ramos Vinolast 6:3, 6:4, 6:7, 
6:3-ra verte.

Simona Halep visszavágott Kaia Kanepinek

 » Simona 
Halep nemcsak 
továbbjutást, ha-
nem önbizalmat 
is nyert Kanepi 
legyőzésével.

Dobogós helyen áll a hazai 
élvonal összetettjében az újonc 
Nagybányai Minaur női kézi-
labdacsapata, de céljaik vál-
tozatlanul a bennmaradásra 
összpontosulnak. Sportmene-
dzserük, Daniel Kotecz szerint 
a kiegyensúlyozott mezőny-
ben könnyen borulhat még a 
sorrend, merészebb tervekkel 
pedig csak jövőre számolnak.

 » V. NY. R.

E rőteljesen tért vissza az élvo-
nalba a Nagybányai Minaur 
női kézilabdacsapata, hiszen 

egyetlen fordulóval a bajnokság 
visszavágói előtt a dobogó har-
madik fokán áll az összetettben 
a Râmnicu Vâlcea és a címvédő 
Bukaresti CSM mögött. Az egykori 
bajnokcsapat felszámolása után 
alapított új alakulat sportmene-
dzsere, Daniel Kotecz viszont a 
Krónikának leszögezte: céljaikat 
az idei szezonra vonatkozóan nem 
változtatta meg ez a kiemelkedő 
rajt. Továbbra is csak arra törek-
szenek, hogy a legjobb nyolc kö-
zött végezzenek. „Hogy ne kelljen 
a bennmaradásért izgulnunk az 
osztályozón” – magyarázta. Noha 
a sportágban korábban jelentős 
sikereket értek el, és a Bajnokok 
Ligájában is rendszeres részvevők 
voltak, meglátása szerint emiatt 

A NAGYBÁNYAIAK NŐI KÉZILABDACSAPATA MÁR DOBOGÓS HELYEN VERSENG A HAZAI ÉLVONALBAN

Európa felé „araszol” a Minaur

 » „Még csak 
most jutottunk 
vissza az élvo-
nalba. Meré-
szebb célokat 
majd csak a 
következő idény-
től fogalmazunk 
meg” – mondta 
a Krónikának 
Daniel Kotecz, 
a Nagybányai 
Minaur mene-
dzsere.

nincs rajtuk pluszteher. „Lépésről 
lépésre haladunk. Még csak most 
jutottunk vissza az élvonalba, hoz-
tunk tizenkét új játékost nyáron – 
akiket remélhetőleg meg is tudunk 
majd tartani –, és azt tudtuk, hogy 
hat hónap kell a csapategység meg-
teremtéséhez. Merészebb célokat 
majd csak a következő idénytől fo-
galmazunk meg” – mondta.

Kotecz jelezte: a Costică Buceschi 
által edzett gárda eddigi remek tel-
jesítménye – hat győzelem és egy 
döntetlen mellett csak négy vere-
séget jegyeztek – még saját várako-
zásaikat is túlszárnyalta, viszont a 
pontvadászat fele még hátravan, az 
európai klubtornákon való szerep-
lést biztosító helyekért pedig még 
sokan versengenek. „Ha megfi gyel-
jük, a harmadik és a tizedik helye-
zett csapatok között rendkívül ke-
vés a különbség. A mezőny nagyon 
kiegyenlített, egyetlen mérkőzés is 
döntő lehet a végelszámoláskor” – 
fi gyelmeztetett. Szerinte a bajnoki 
cím a Vâlcea és a CSM között dől 
majd el, nemzetközi kupaszerep-
lést viszont a Disznód, a Brassó, a 
Buzău, a Craiova, a Beszterce, a Zi-
lah és akár még a Slatina is elcsíp-
het. Úgy véli, hogy ebbe a verseny-
be csak az utolsó három helyezett, 
a Brăila, a Kolozsvár és a Galac 
nem tud beleszólni, ezért minden 
bizonnyal közülük kerül majd ki a 
szezon végén az élvonalból kieső 
csapat is.

A Minaur legközelebb hétfőn, a 
Bukaresti CSM vendégeként játsz-

sza le az „odavágószezon” utolsó 
mérkőzését, de Kotecz elmondása 
alapján számukra ez a meccs nem 
bír különösebb téttel. „Minket ez 
most nem foglalkoztat túlzottan, 
hiszen egyértelmű különbség van 
a két csapat között. Nem is fogunk 
a legerősebb felállásban elutazni, 
egészségügyi problémák is vannak 
a keretünkben, ezért várhatóan 
három játékosunk is itthon fog ma-
radni. De nekünk nem a CSM-t kell 
legyőznünk, más meccseket kell 
megnyerjünk” – mondta a sport-
menedzser.

A Bukaresti CSM-nek, mint is-
meretes, ugyancsak vannak prob-
lémái, hiszen többek között nél-
külöznie kell román válogatott 
klasszisát, Cristina Neagut, aki 
még az Európa-bajnokságon, a 
magyarok elleni találkozón szen-
vedett keresztszalag-szakadást a 
térdében. A 30 éves átlövőt azóta 
megoperálták Belgiumban, a héten 
pedig a hazai sportági szövetség hi-
vatalos honlapján számolt be arról, 
hogy bár a műtét könnyen ment, az 
azt követő pár nap nem volt egysze-
rű a számára. „Csak aki már átesett 
hasonlón, értheti meg igazán” – 
mondta. Hangsúlyozta ugyanak-
kor, hogy teljes erőbedobással arra 
törekszik, hogy teljesen felépüljön, 
legyen bármilyen fájdalmas is a fo-
lyamat, lelkileg felkészültnek érzi 
magát. Ideális esetben hat-hét hó-
nap a felépülési időszak, ezért re-
ményei szerint nyáron már újra fog 
tudni edzeni.

Visszaütött. Simona Halep öt hónap szünet után tegnap ismét győztesként hagyta el a pályát
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