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 » RÖVIDEN

Azonos ágra sorsolták
a román és magyar ifi ket
Ahogyan tavaly a felnőtteknél, úgy 
idén a győri U19-es, korosztályos 
női kézilabda-Európa-bajnokságon 
is azonos ágon szerepelnek majd 
Románia és Magyarország váloga-
tottjai. A házigazda piros-fehér-zöl-
dek a C csoportban Spanyolország, 
Montenegró és Ausztria társasá-
gában kezdenek, továbbjutásuk 
esetén pedig abból a D kvartettből 
kapnak majd ellenfelet, amelyben 
a piros-sárga-kékek Norvégia, 
Svédország és Portugália csapa-
taival játszanak. A seregszemlét 
júliusban rendezik Győrben.
 
Hosszabbítás után verte
a Brassó a Sportklubot
Hosszabbítás után 4-3-ra nyerte 
meg Csíkszeredában a Sportklub 
elleni rangadót a Brassói Corona 
jégkorongcsapata a hazai bajnok-
ság alapszakaszában. A két csapat 
ma és holnap ismét találkozik 
egymással, de ezúttal az Erste Liga 
negyeddöntőjében csatáznak a 
továbbjutásért.
 
Széthullott a Larvik
„Nincs pénz a klub számláján. 
Mostantól az ügyvédeken múlik, 
van-e jövője a klubnak, vagy 
bezárhatjuk a boltot” – idézte 
a norvég sajtó Pal Albertsent, a 
Larvik sportklubjának általános 
igazgatóját, aki bejelentette, hogy a 
régóta súlyos pénzügyi problémák-
kal bajlódó gárdánál mindenkinek 
felmondtak, a kézilabdázóik pedig 
szabadon távozhatnak. Néhány já-
tékos már jelezte, hogy nem marad 
a fi zetésképtelenné vált gárdánál, 
de új szerződéskötésről még nem 
érkeztek hírek. A Larvik az idei 
szezonban az EHF-kupa csoport-
körében szerepelt, de ott  három 
pontot gyűjtve sereghajtóként zárt 
a Viborg, a Kuban és a Besancon 
mögött.
 
Vojvoda Dávid lett a vb-selejtezők
legeredményesebbje
Magyarország férfi  kosárlabda-vá-
logatottja ugyan nem jutott ki a 
világbajnokságra, de keretéből 
Vojvoda Dávid 202 pontot szerezve 
a selejtezők legeredményesebb 
játékosa lett Európában. Világvi-
szonylatban is csak két honosított 
amerikai, a dél-koreai Ricardo 
Ratliff e (267), illetve a jordániai Dar 
Tucker (240) dobtak nála többet, 
mindketten az ázsiai selejtezőkben. 
Vojvoda pontátlaga (16.8) az ötödik 
helyre volt jó Európában, a bünte-
tőknél (89.7%) a negyedik lett azok 
között, akiknek elég kísérletük volt 
a vonalról ahhoz, hogy felkerülje-
nek a listára.
 
Társakat kaphat Katar
a 2022-es futballvébéhez
Amennyiben 32-ről 48 csapatosra 
bővítik a 2022-es labdarúgó-világ-
bajnokság mezőnyét, úgy Katar 
mellett az Egyesült Arab Emírsé-
gek, Kuvait és Omán is rendezhet 
mérkőzéseket – számolt be az MTI. 
Katari részről korábban úgy nyilat-
koztak, addig nem hoznak döntést 
a torna létszámának bővítéséről, 
illetve arról, hogy 48 csapatot is 
vendégül tudnak-e látni, amíg nem 
kapnak megvalósíthatósági tanul-
mányt a nemzetközi szövetségtől. 

Útnak indult tegnap Glasgow-
ba Románia küldöttsége a pén-
teken kezdődő fedett pályás 
atlétika-Európa-bajnokságra. 
A piros-sárga-kék színeket 
képviselő csapatban tizenkét 
sportoló rajtol majd el a skóciai 
seregszemlén. Magyarország 
keretéből két éremesélyes ver-
senyző hiányzik, de a szakszö-
vetség jó eredményekre számít.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T izenkét sportolóval képvisel-
teti magát Románia a Glas-
gow-ban pénteken kezdődő 

fedett pályás atlétika-Európa-baj-
nokságon. A skóciai seregszemlén 
Miklós Andrea (400 m), Daniel 
Petre Rezmiveș (60 m), Marina 
Andreea Baboi (60 m), Andrei Ma-
rius Gag (súlylökés), Alina Rotaru 
(távolugrás), Bianca Răzor (800 m), 
Claudia Bobocea (1500 m és 3000 
m), Daniela Stanciu (magasugrás), 
Alexandru Terpezan (60 m), Ionuț 
Neagoe (60 m), Dorin Andrei Rusu 

ROMÁNIA TIZENKÉT, MAGYARORSZÁG TIZENHÁROM ATLÉTÁVAL VESZ RÉSZT A FEDETT PÁLYÁS EB-N

Egyéni „csúcstámadás” Glasgow-ban

Főpróba. Az országos bajnokság után már Eb-sikert „kergetnek” az atléták

 » Optimista 
volt indulás 
előtt Kanizsay 
Magdolna edző 
tanítványa, a 
mindössze 19 
éves kolozsvári 
sprinter, Miklós 
Andrea is, aki 
fedett pályán 
országos bajnok 
lett idén 400 
méteren.

(1500 m) és Florentina-Costina Iusco 
(távolugrás) rajtol majd el piros-sár-
ga-kék színekben, miközben a hár-
masugró Andreea Panțuroiu sérülés 
miatt nem tudott tegnap elutazni a 
kontinensviadalra.

Elsőként amúgy Rezmiveș szerzett 
korábban kvótát a seregszemlére. 
A ploiești-i klub Máramaros megyei 
sportolója azzal a céllal utazott el, 
hogy egyéni legjobbját túlszárnyalja 
60 méteren. „Bízom benne, hogy be-
jutok az elődöntőbe, ott pedig már 
bármi megtörténhet. Én optimista 
vagyok, az álmom pedig, hogy úgy 
tartsanak majd számon, mint az 
egyik legjobb atlétát ezen a rövid 
sprinttávon” – nyilatkozta a 21 éves 
sportoló. Ő két évvel ezelőtt, a bel-
grádi kontinensviadalon is bejutott 
az elődöntőbe, az akkori 6.79 má-
sodperces idejét pedig azóta 6.69-re 
javította.

Optimista volt indulás előtt Ka-
nizsay Magdolna edző tanítványa, 
a mindössze 19 éves kolozsvári 
sprinter, Miklós Andrea is. A sport-
ági szövetség hivatalos honlapján 
úgy fogalmazott, hogy bár meg-
győződése, hogy nagyon erős lesz a 
mezőny, szeretne szép sikert elérni. 

Fedett pályán jelenleg ő az orszá-
gos bajnok 400 méteren, az idei 
döntőben klubtársát, a Bukaresti 
CSM-t képviselő Bianca Răzort és 
a Kolozsvári CSU kötelékébe tarto-
zó Sanda Belgyant is legyőzte. Az 
Eb-szintet egy isztambuli verse-
nyen 53.89-as idővel érte el.

Az Eb-döntőbe viszont a dobóat-
létának, Andrei Gagnak van a leg-
nagyobb esélye bejutni, ugyanakkor 
meglátása szerint a súlylökés rendkí-
vül sokat fejlődött az elmúlt években, 
ezért rendkívül nehéz feladat vár rá 
Skóciában. „Ebben a szakágban a 
legnagyobb kihívás az egészség meg-
őrzése. Nagyon könnyű edzenem, de 
mivel nálunk nincsenek meg a sport-
ágban fejlett országok által biztosí-
tott körülmények, nagyon nehéz egy 
kolosszális edzésmunka után megfe-
lelően regenerálódni” – mutatott rá, 
bízva azért abban, hogy a tornán tö-
kéletes állapotban lesz a minél jobb 
eredmény elérése érdekében.

Súlylökésben vannak elvárásai a 
magyarországi atlétikának is, hiszen 
Márton Anita féléves kihagyás után 
visszatérve már 18.64 méterig jutott 
idén. Az ország első világbajnoka in-
dulás előtt rámutatott, hogy szerinte 
az aranyéremhez 19 méter feletti do-
bás kellene, ő arra törekszik majd, 
hogy egyéni idei legjobbját Glas-
gow-ban is elérje. „Erőnlétileg ott 
tartok, ahol tavaly ilyenkor, techni-
kailag kell még javulnom” – mondta.

Piros-fehér-zöld színekben, mint 
ismeretes, tizenhárom atléta rajtol 
el a kontinensviadalon, a legna-
gyobb hiányzónak a világbajnoki 
bronzérmes gátfutó Baji Balázs és az 
két évvel ezelőtti fedett pályás Eb-n 
bronzérmes többpróbázó Zsivocz-
ky-Farkas Györgyi számítanak. Mind-
ketten sérülés miatt maradnak le a 
viadalról. Ezzel együtt Gyulai Miklós, 
a magyar szövetség (MASZ) elnöke 
szerint a tizenhárom fős létszám így 
is magasnak számít, hiszen nem ren-
delkeznek állandó fedett csarnok-
kal. E heti sajtótájékoztatóján hang-
súlyozta: az év fő versenye a dohai 
szabadtéri világbajnokság lesz, de a 
fedett Eb-n is jó teljesítményre számít 
az indulóktól.
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 » KRÓNIKA

A Viitorul labdarúgócsapata jutott 
elsőként tovább a Román Kupa 

negyeddöntőiből, miután a keddi já-
téknapon 3-2-re legyőzte idegenben 
az elmúlt idényben másodosztályos 
alakulatként döntős Hermannstadt 
együttesét. A két élvonalbeli együt-
tes Pitești-en lépett pályára, hiszen 
a szebeniek városi stadionjának 
felújítása még mindig nem zárult 
le. Gyorsan hátrányba is kerültek 
Gheorghe Hagi tanítványaival szem-
ben – Achim büntetőből szerzett ve-
zetést, majd Rivaldinho növelte az 
előnyt az első félidőben –, de a szü-
net után Tordai Árpád kapus hibája 
öngóllal „segítette” a Vasile Miriuță 
edzette házigazdákat, majd pedig 

Tsoumou tizenegyesből egyenlítette 
ki az állást. Hosszabbításra viszont 
nem volt szükség, mert a brazil Eric 
egyéni villanása végül a 77. percben 
kibillentette a mérleg nyelvét a Vii-
torul javára. Ennek Hagi örült talán 
a legjobban, olyannyira, hogy még 
a szebenieket edző kollégájához is 
odaszaladt egy ölelés erejéig. „Egy-
szerűen abban a pillanatban úgy 
éreztem, hogy ezt kell tennem. A lab-
darúgás egy szép játék, és időnként 
meg kell mutatnunk, hogy nincs tele 
feszültséggel” – magyarázta utólag a 
szakvezető. Miriuță sem volt bosszús 
a gesztus miatt, hiszen mint mondta: 
Hagival barátok, és tiszteli őt. Szerin-
te jelenleg ő a legjobb edző Románi-
ában, azért pedig nem lehet mérges, 
mert gólt kaptak a csapatától.

Lapzártánk után további két csa-
pattal bővült a Román Kupa elődön-
tős mezőnye, míg ma az FK Csíksze-
reda–Craiovai Universitatea (20 óra) 
összecsapással fejeződik be a torna 
negyeddöntője. Ebben a szakaszban a 
továbbjutás még egyetlen meccsen dől 
el, miközben Magyarországon – ahol a 
nyolcaddöntőket rendezték – oda-visz-
sza vágó alapon játszanak a kupában. 
Kedden többek között a Ferencváros 
is továbbjutott 3-1-es összesítettel, bár 
a Kisvárda elleni idegenbeli meccsén 
csak 1-1 arányú döntetlent ért el. Érde-
kesség, hogy a kisvárdaiak csapatából 
épp az a Gheorghe Grozav egyenlített 
egy „panelkás” tizenegyesrúgással, 
aki korábban büntetőt rontott a Dina-
mo színeiben a Csíkszereda elleni Ro-
mán Kupa-nyolcaddötőben.

„Feszültségmentesen” búcsúzott a Hermannstadt

 » „A lab-
darúgás egy 
szép játék, és 
időnként meg 
kell mutatnunk, 
hogy nincs tele 
feszültséggel” 
– magyarázta 
Gheorghe Hagi, 
miután gólörö-
mében megölelte 
az ellenfelüket 
edző Vasile Miri-
uțát.




