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Magyar és román győzelmek
a női kézilabda-BL-ben
A címvédő Győri ETO, a Ferencvá-
ros és a román bajnok Bukaresti 
CSM is megnyerte hétvégi mérkő-
zését a női kézilabda-Bajnokok 
Ligája második középdöntős 
csoportjában, ezért a hét összecsa-
pást számítva a Győr 13 ponttal áll 
az élen a CSM (10 pont), a Vipers 
Kristiansand (8), a Ferencváros (7), 
a Krim Mercator (3) és a Thüringer 
(1) előtt. Utóbbit a bukarestiek 
30-28-ra verték tegnap idegenben, 
míg a győriek 33-29-re győztek 
otthon a Vipers ellen, a Ferencvá-
ros pedig 25-23-as végeredménnyel 
rabolt két pontot a Krim Mercator 
csarnokából. Legközelebb két hét 
múlva, február 23-án játszanak 
ismét BL-meccset, amikor is a Győr 
Bukarestben lép pályára, a Ferenc-
város pedig a Thüringert fogadja.
 
Elbukott Kolozsváron
Románia rögbiválogatottja
Vereséggel kezdte az európai rögbi-
bajnokságot Románia válogatottja, 
amikor a szombati kolozsvári ösz-
szecsapásán 19-8-ra kikapott Grú-
zia legjobbjaitól. A piros-sárga-kék 
együttest, mint ismeretes, Marius 
Tincu ideiglenesen megbízott edző-
ként irányítja. A Tölgyek következő 
ellenfele Németország lesz február 
16-án Botoșani-ban.
 
Baji Balázsnak véget ért
a fedett pályás szezon
Egy edzésen sérült meg a magyar-
országi gátfutó Baji Balázs, aki 
emiatt már nem léphet pályára 
a fedett pályás szezon hátralévő 
versenyein. A világbajnoki bronz-
érmes atléta komoly nemzetközi 
versenyekkel kezdte a szezont, 
legutóbb Torunban az IAAF World 
Indoor Tour állomásán beállítot-
ta idei legjobbját is. Az országos 
csúcstartó a közelgő fedett pályás 
Európa-bajnokságra is komoly 
célokkal készült – szabadtéren van 
már érme kontinensbajnokságról 
és világbajnokságról is, de a glas-
gow-i seregszemlét kénytelen lesz 
kihagyni. „Ezúttal sajnos kifogtak 
rajtam a gátak. Edzés közben szen-
vedtem olyan sérülést, ami miatt 
az idei fedett pályás versenyzésről 
fájó szívvel, de le kell mondanom. 
A legjobb kezekben vagyok annak 
érdekében, hogy mihamarabb 
visszatérhessek a pályára” – üzente 
közösségi oldalán a sportoló.
 
Döntetlennel is növelte előnyét
a Ferencváros
Kilenc pontra nőtt a Ferencváros 
előnye a magyar élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság összetettjének 
élén, mert bár az Újpest vendé-
geként 1-1-et ért el a hétvégi 20. 
fordulóban, üldözője, a címvédő 
Mol Vidi FC ugyanaznap 2-1-re 
kikapott otthon a kieséstől mene-
külő DVTK-tól. A többi eredmény: 
Kisvárda–DVSC 3-0, Mezőkö-
vesd–MTK 2-3, Paks–Szombathe-
lyi Haladás 1-1, Honvéd–Puskás 
Akadémia 2-1. A tabella élén a 
Fradi 43 pontnál tart, mögötte a 
székesfehérváriak 34 ponttal a 
második helyen állnak. A dobogó 
harmadik fokára a Honvéd lépett 
fel 32 ponttal. A kiesést jelentő 
utolsó két helyen a DVTK (21) és a 
Haladás (10) állnak.

EDZŐTÁBORHELYSZÍNKÉNT AJÁNLOTT HÁROM ILFOV MEGYEI SPORTBÁZIST AZ UEFA AZ EB-RE

Euro 2020: nincs pánikhangulat

 » Az FRF 
hétvégi közlemé-
nyében hangsú-
lyozta: az UEFA 
nem kényszer-
megoldásként 
ajánlja Mogo-
șoaia, Berceni és 
Voluntari sport-
bázisait, hanem 
ezek eredetileg 
is lehetséges 
edzőtáborhely-
színként voltak 
megnevezve.

hogy az edzőpályának szánt fővárosi 
arénák újjáépítése határidőre elké-
szüljön.

Arról már több alkalommal is be-
számoltunk, hogy a 2020-as jubile-
umi seregszemle társházigazdája-
ként Bukarest négy stadionjának a 
felújítását vállalta, ám ezek közül 
immár csak a rögbiszövetséghez 
tartozó Diadalív (Arcul de Triumf) 
stadionjának korszerűsítésére lát-
nak reális esélyt a szakemberek. 
A Steaua ghenceai arénájának új-
jáépítését ugyan már elkezdték, de 
a 30 ezer férőhelyes, modern aréna 
befejezésére alig több mint egy év 
maradt – ahhoz, hogy jövő tavaszra 
elkészüljön, és a szükséges hitelesí-
tési eljárás után nyáron használható 
legyen az Eb-n. Ugyanakkorra kel-
lene elkészüljön a Rapid giulești-i 
arénája is, amelyet bár egy hónapja 
bezártak, a munkálatokat még nem 
kezdték meg. A tulajdonosi háttér 
tisztázásának jogi procedúrája miatt 
a Dinamo Ștefan cel Mare úti aréná-
jának újjáépítéséről már korábban 
lemondtak, ezért a kormány garan-
ciavállalása ellenére a szervezést 
koordináló Gheorghe Popescu is 
csak reménykedni tud abban, hogy 
a négyből három létesítmény elké-
szül 2020 áprilisáig.

Az FRF hétvégi közleményében 
hangsúlyozta viszont: az UEFA nem 
kényszermegoldásként ajánlja most 
Mogoșoaia, Berceni és Voluntari 

sportbázisait, hanem ezek eredeti-
leg is lehetséges edzőtáborhelyszín-
ként voltak megnevezve. „A sport-
szolgáltatások katalógusa a 2020-as 
Eb-re a későbbiekben kibővül majd 
az edzőstadionok és szállodák listá-
jával azon csapatok számára, akik 
egyetlen mérkőzést játszanak majd 
Bukarestben. Ezeket még senki sem 
nevezte meg, mert még nem kérte 
az UEFA” – magyarázta a szövetség. 
Megjegyezték, az edzőtáborozáshoz 
bérelhető létesítmények költségeit 
az azt igénylő válogatottak fi zetik 
majd, az edzőstadionok használa-
táért viszont nem kell majd fi zet-
niük a jubileumi seregszemle érin-
tettjeinek. Az FRF emlékeztet egy 
korábbi közleményére is, amelyben 
e hó elején tájékoztatatott arról, 
hogy két külön kategóriába sorolják 
a szervezéshez szükséges létesítmé-
nyeket, így a Romániába hosszabb 
időre érkező válogatottak számára 
edzőtáborhelyszínekkel készülnek, 
míg az „egymeccses” vendégek a 
fővárosi stadionok közül választ-
hatnak majd.

A 2020-as Európa-bajnokság alkal-
mával, mint ismeretes, a C csoport jú-
nius 14-ére, 18-ára és 22-ére tervezett 
mérkőzéseit, valamint a június 29-ei 
nyolcaddöntőt rendezik majd a bu-
karesti Național Arenában. Budapest 
ugyancsak három csoportmérkőzés-
nek és egy nyolcaddöntőnek lesz a 
házigazdája.

Sílécre pattantak. A Szarajevóba megérkezett romániai küldöttség kipróbálta a versenypályát
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Nem készült vészforgató-
könyvvel az Európai Labdarú-
gó-szövetség (UEFA) a buka-
resti stadionépítések késése 
miatt, hanem edzőtáborhely-
színként ajánlott három Ilfov 
megyei sportbázist a 2020-as 
labdarúgó-Európa-bajnokság-
ra összeállított katalógusában. 
A hazai szervezet hangsúlyoz-
ta: ezt a három létesítményt 
külön kategóriába sorolják, 
és már a pályázat kezdeteitől 
számításba vették.

 » V. NY. R.

M ogoșoaia, Berceni és Vo-
lun tari sportbázisait ajánl-
ja lehetséges „főhadi szál -

 lásként” az Európai Labdarúgó-
szö vetség (UEFA) január végére 
elkészült katalógusa a 2020-as 
kontinensviadal kapcsán, a Román 
Labdarúgó-szövetség (FRF) hétvé-
gi közleménye pedig kiemeli, hogy 
ez a három helyszín a kezdetben is 
szerepelt a bukaresti pályázatban. 
A hazai szervezet amiatt tartotta 
fontosnak ezt tisztázni, mert a ha-
zai sportsajtó alapján az UEFA azért 
jelölte ki ezeket az Ilfov megyei sta-
dionokat, mert esélytelennek tartja, 

 » KRÓNIKA

Románia és Magyarország kül-
döttsége is megérkezett szom-

baton Szarajevóba, ahol a tegnap 
esti ünnepséggel hivatalosan is el-
kezdődött a 14. Téli Európai Ifj úsági 
Olimpiai Fesztivál (EYOF). A főhadi-
szállásukat a Hollywood szállodá-
ban „berendező” együttesek közül a 
több erdélyi sportolót is a soraiban 
tudó piros-sárga-kék gárda bemu-
tatásakor Mihai Covaliu, a Román 
Olimpiai- és Sportbizottság (COSR) 
elnöke hangsúlyozta: egy ilyen ese-
ményre a fi atalok egész életükben 
emlékezni fognak majd, de kívánja 
számukra, hogy pályafutásuk során 
még sokszor hallhassák az olimpia 
himnuszát. „Remélem, hogy közüle-
tek sokan dobogóra állhatnak majd 
a versenyeken. Szeretnélek emlé-
keztetni arra, hogy 35 évvel ezelőtt, 
1984. február 8-án nyitották meg 
Szarajevóban a téli olimpiai játéko-
kat. Ez egy időkapocs, és talán egy 
jel is arra, hogy képesek lesztek ér-
meket nyerni” – bocsátotta útjukra 
a versenyzőket Covaliu. Szerinte az 
EYOF-on az nyerhet, aki merész, és 
kordában tudja tartani az érzelmeit. 
„A valódi olimpiai álom, hogy a fel-
nőtt ötkarikás játékokra eljussunk. 
A  fi atal bobosaink világbajnoki si-
kerei pedig példaértékűek lehetnek 
ezen gyermekek számára, ösztönöz-
hetik őket arra, hogy merjenek me-
részet álmodni” – vélekedett a COSR 
első embere.

A harmincfős romániai küldöttség 
zászlóvivője a biatlonista Andreea 
Mezdrea volt a tegnapi megnyitón, 
míg Magyarország lobogóját az al-
pesi síző Hozmann Szonja vihette. 
A felnőttek tavalyi olimpiáján is 
részt vevő 17 éves sportolóval szom-
bati megérkezésük után közölték 
az edzők és a csapatvezetés erre vo-
natkozó közös döntését. „Tavaly a 
phjongcshangi téli olimpia volt az 
első ötkarikás eseményem. Kicsit 
irigykedve néztem Nagy Konrádot, 
akkor ő volt a zászlóvivő. Arra gon-
doltam, mekkora megtiszteltetés le-

het ez, de hát még fi atal vagyok, ta-
lán egyszer ez is megadatik nekem. 
Nem gondoltam volna, hogy erre 
csupán egy évet kell várnom. Annak 
külön örülök, hogy ezáltal a sport-
ágam, az alpesi sízés is egy kicsit 
refl ektorfénybe kerül” – idézte Hoz-
mannt a Magyar Olimpiai Bizottság 
(MOB) hivatalos honlapja.

A bosznia-hercegovinai Szarajevó 
és Kelet-Szarajevó városai által ren-
dezett EYOF február 16-ig tartó ver-
senyei ma alpesi sízéssel, sífutással, 
hódeszkázással és rövid pályás gyor-
skorcsolyával kezdődnek.

A szarajevói Hollywoodból várnak EYOF-érmeket

 »   „A fi atal 
bobosaink világ-
bajnoki sikerei 
példaértékűek 
lehetnek ezen 
gyermekek szá-
mára, ösztönöz-
hetik őket arra, 
hogy merjenek 
merészet álmod-
ni” – vélekedett 
Mihai Covaliu, a 
COSR elnöke a 
romániai csapat 
köszöntésekor. 




