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Erste Liga-elődöntőbe jutott
az Újpest is
Az Újpest jégkorongcsapata is be-
jutott az Erste Liga elődöntőjébe, 
miután szerda este 3-2-re nyerve 
a Fehérvári Titánok vendégeként 
megszerezte a továbbjutáshoz 
szükséges negyedik győzelmét a 
párharcban. Korábban a Csíksze-
redai Sportklub és a Ferencváros 
váltott jegyet a legjobb négy közé, 
a Debrecen–Gyergyói HK párharc 
viszont még nem ért véget. Noha 
a hargitai újonc 5-2-re kikapott 
szerdán a hajdú-bihariak vendé-
geként, pénteken hazai környe-
zetben egyenlítheti ki az összesí-
tettet, amelyben a magyarországi 
csapat most 3-2-vel vezet. Szükség 
esetén vasárnap, Debrecenben 
rendezik a mindent eldöntő utolsó 
összecsapást.
 
MU-csoda, újabb PSG-blamázs
a futball-BL-ben
A Paris Saint-Germain labdarú-
gócsapata 3-1-re kikapott szerda 
este hazai pályán a Manchester 
Unitedtól, ezért az angol csapat 3-3-
as összesítettel, idegenben szerzett 
több góllal jutott tovább a Bajnokok 
Ligája nyolcaddöntőjéből. A francia 
csapathoz hasonlóan búcsúzott az 
AS Roma is, amelyik hosszabbítás 
után 3-1-re kapott ki Portugáliában 
a Portótól. Egy nappal korábban, 
mint ismeretes, az Amszterdami 
Ajax és a Tottenham Hotspur jutott 
tovább. Jövő héten, kedden és szer-
dán a Manchester City–Schalke, 
Juventus–Atlético Madrid, Bayern 
München–Liverpool és Barcelona–
Lyon összecsapásokat rendeznek. 
Az Európa Ligában lapzártánk után 
rendezték a nyolcaddöntők első 
mérkőzéseit, hogy jövő csütörtökön 
a visszavágók után véglegesedjen a 
mezőny a folytatásra.
 
Újabb műtétre kényszerül
Baji Balázs gátfutó
Február 9-én edzés közben 
elszenvedett sérülése miatt Baji 
Balázs lábát meg kellett műteni, 
de a világbajnoki bronzérmes 
gátfutó az SzPress Hírszolgálat-
nak elárulta, március végén még 
egy sebészeti beavatkozás vár rá. 
„Nem lehet váratlan fordulatról 
beszélni, mert már az első műtét 
után tisztában voltam azzal, hogy 
gyógyulásom érdekében szükség 
lesz egy másodikra is. Hónapokba 
telik majd, amíg újra fel tudom 
építeni magamat. Hatalmas 
türelemre és fokozott óvatosságra 
lesz szükségem ahhoz, hogy a 
versenyzés felé visszavezető úton 
ne hibázzak és semmit se siessek 
el” – hangsúlyozta a Budapesti 
Honvéd sportolója. A 2017-ben 
Magyarországon az Év Sportolójá-
nak megválasztott Baji a múlt heti 
fedettpályás-Európa-bajnokságból 
már lemaradt, de reményei szerint 
képes lesz visszatérni az atlétika 
élvonalába. „Lehet, hogy csak a 
szabadtéri idény első feléről kell 
lemondanom, de ha azután is 
fennáll a sérülés kiújulásának 
a veszélye, a szeptember végén 
kezdődő világbajnokságot is kény-
telen leszek elengedni. Számomra 
mindennél fontosabb a jövő évi to-
kiói olimpia, azt a „gátat” viszont 
tökéletesen felkészülve szeretném 
venni” – jelentette ki Baji.

A SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓK UTÁN A PARTIUMBAN IS FEJLESZTENÉ A LABDARÚGÁST A MAGYAR KORMÁNY

Nagyváradra is kellene akadémia

 » „Reméljük, 
lesznek olyan 
szakemberek 
is, akik a csapa-
tot családként 
kezelve nevelik. 
Nagyon kell 
vigyázni a kis 
játékosok okta-
tására” – véleke-
dett Jenei Imre.

hagyományok predesztinálnák arra 
a várost, hogy ott alapozzanak meg 
egy új nevelőközpontot, a végleges 
döntés még nem született meg. „Sze-
retnénk, ha nálunk lenne. Várad és 
Szatmár között jártunk, de ez egy 
időigényes projekt” – hangsúlyozta 
érdeklődésünkre Jenei Imre. 

Lépésről lépésre
Mint megtudtuk: nagyjából két hó-
nappal ezelőtt volt egy erre irányuló 
megbeszélés, de azon Jenei még nem 
volt jelen. „Voltunk Budapesten, de 
nem beszéltünk minden érintettel. 
Én azért vettem részt, mert elég sok 
dologban tudok még tanácsot adni” 
– mondta a március 22-én 82. szüle-
tésnapját ünneplő szakember. Meg-
látása szerint először is egy klubot 
kell létrehozni, emellett pedig olyan 
edzőkre van szükség, akik képesek 
a fi atal futballistákat nevelni. „Utá-
na lassan-lassan, reméljük, lesznek 
olyan szakemberek is, akik a csa-
patot családként kezelve nevelik. 
Nagyon kell vigyázni a kis játékosok 
oktatására. Olyan szakemberekre is 
szükség van, akik ezeket az edzőket 
képesek megfelelően irányítani, és 
tanácsokkal segíteni őket” – ecsetel-
te a Krónikának. Hozzátette, további 
részleteket nem tud a projekttel kap-
csolatban, de amikor a segítségét 
kérték, azt ajánlotta, hogy először 
szervezzék meg a majdani kivitele-
zéssel foglalkozó stábot.

Hagyományok mentén
A partiumi régió, mint ismeretes, 
meghatározó szereplője volt egy-
koron mind a magyarországi, mind 
a romániai labdarúgásnak. Ám 

Szatmárnémeti másodosztályos 
csapatát egy évvel ezelőtt fi zetés-
képtelenség miatt felszámolták, 
Nagyváradon a Bihar FC ment csőd-
be, hogy jelenleg a Gorj megyei 
üzletember tulajdonában lévő Lu-
ceafărul képviselje egyedül a megye 
színeit a másodosztályos bajnok-
ságban. Felfelé törekszik viszont az 
egykori bajnokcsapat hagyományait 
követő, szurkolói klubok mintájára 
szervezett Nagyváradi Atlétikai Club 
(NAC/CAO), lapunk információi sze-
rint pedig a Hegyközpályiban edző 
NAC labdarúgó-egyesület is fejlesz-
tésekre törekszik.

Utóbbi jelenleg csak korosztályos 
csapatokat foglalkoztat, de tavaly 
csatlakoztak a Székelyföldi Labda-
rúgó Akadémiához, így azóta annak 
alegységeként működnek. A klubot 
irányító Nagy József Barna lapunk 
érdeklődésére közölte, nekik nin-
csenek információik egy esetleges 
partiumi akadémia létrehozásáról. A 
labdarúgó-egyesület viszont együtt-
működik a Magyar Labdarúgó-szö-
vetséggel is, játékosbázisuk pedig 
növekvő tendenciát mutat. „Most 
lett egyéves a klubunk. Egy évvel 
ezelőtt 14-15 gyermekünk volt, most 
52-en rendszeresen járnak edzésre” 
– mondta Opre Csaba edző. A szak-
vezető rámutatott: jelenleg a romá-
niai korosztályos bajnokságok közül 
egyben vesznek részt, a következő 
idényben viszont már három juni-
or-pontvadászatban is el szeretnének 
indulni. A NAC-nál, mint ismeretes, 
magyar nyelven zajlanak az edzések, 
amelyeket a magyarországi Puskás 
Akadémia által koordinált, egységes 
szakmai irányelvek alapján tartanak.

Fináléra programozva. A Sepsi SIC „kikosarazta” az Aradi ICIM-et a Román Kupából
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Sportügyekben ad tanácsot 
Jenei Imre a magyar kormány-
nak, amely a székely régiók 
után a partiumi térségben is 
hozzájárulna a labdarúgás 
fejlesztéséhez. Egy esetleges 
akadémia létrehozását is 
számításba vették, a Steaua 
egykori BEK-győztes edző-
je pedig szeretné, ha végül 
Nagyváradra esne a választás 
az utánpótlás-nevelő központ 
megalapozása terén.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

N agyváradra is kellene egy 
futballakadémia – vallja Je-
nei Imre. A Steaua egykori 

BEK-győztes edzője, a román és a 
magyar válogatottak volt szövet-
ségi kapitánya Orbán Viktornak, 
Magyarország miniszterelnökének 
a kérésére tanácsadói szerepkört 
vállalt egy esetleges partiumi lab-
darúgó-akadémia kialakításában. 
A Gazeta Sporturilor számolt be 
csütörtökön elsőként arról, hogy a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémiát 
és a Sepsi OSK futball-infrastruktú-
rát már támogató anyaországi kor-
mány a nyugat-erdélyi régiókat is 
bekapcsolná a hálózatába, de mint 
azt Jenei a Krónikának elmondta: 
egyelőre nincs konkrét helyszín ki-
választva a projekt számára. Bihar 
és Szatmár megye került a fi gye-
lem középpontjába, és bár a neves 
edző szerint a nagyváradi futball-

 » KRÓNIKA

Az elmúlt két idény hagyományait 
követve, az idén is Sepsiszent-

györgyön rendezik meg a női kosár-
labdázók Román Kupájának négyes 
döntőjét. Ezt csütörtökön jelentette be 
a sportági szövetség, nem sokkal azu-
tán, hogy a párosításokat is kisorsolták 
a március 30–31-én rendezendő Final 
Fourra. A címvédő és román bajnok 
Sepsi SIC a Brassói Olimpiával játszik 
majd az elődöntőben, míg a Szatmár-
németi VSK-nak a Konstancai Phoenix 
„jutott” a legjobb négy között.

A mezőny a héten vált teljessé, 
mert miután a partiumi együttes 
kettős győzelemmel kiejtette a Târ-
goviștét, a háromszékiek az Aradi 
ICIM-et, a Brassó a Kézdivásárhelyt, 
a Konstanca pedig az Alexandriát 
búcsúztatta. A kupát hazai környe-
zetben kétszer is elhódító Sepsi SIC 
így sorozatban hetedjére vehet részt 
a végső tornán, a barcaságiak eköz-
ben a negyedik, a szatmárnémetiek 
pedig a harmadik Final Fourjukra 
készülhetnek. A mezőnyben így csak 
a Konstanca számít újoncnak, mivel 
korábban még nem szerepelt a Ro-
mán Kupában.

A négy csapat mindegyike a baj-
nokság élvonalbeli piros csoport-

jában szerepel a középszakaszban, 
ahol jelenleg bár a szatmárnéme-
tiek állnak az összetett élén, csak 
egy ponttal előzik meg a náluk egy 
meccsel kevesebbet játszott Sepsi 
SIC-et. A háromszékiek hétvégén az 
ICIM-et fogadják a 12. fordulóban, 
de lesznek Brassó–Târgoviște és 
Kolozsvári U–Szatmárnémeti VSK 
találkozók is.

A férfi ak mezőnyében jövő héten 
játsszák le a Román Kupa negyeddön-
tőinek első mérkőzéseit, amelyre ko-
rábban Temesvári SCM–Dinamo, Ko-
lozsvári U-BT–Pitești, Szeben–Craiova 
és Nagyváradi VSK–Steaua párosítá-
sokat sorsoltak ki. A bajnokságban 
a középszakasz hatodik fordulójánál 
tartanak, a tabella élén pedig Szeben, 
Kolozsvár, Nagyvárad a sorrend.

Ismét Szentgyörgyön kosaraznak a Román Kupáért

 » A címvédő 
és román baj-
nok Sepsi SIC a 
Brassói Olimpiá-
val játszik majd 
az elődöntőben, 
míg a Szatmár-
németi VSK-nak a 
Konstancai Phoe-
nix „jutott”.




