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Emelik a létszámot
a kézilabda-világbajnokságokon
Néggyel több európai csapat 
szerepelhet a következő, 2021-es 
férfi  kézilabda-világbajnokságon, 
amelyen az eddigi 24 helyett már 
32 válogatott vesz részt. A nem-
zetközi szövetség (IHF) – amely 
október közepén döntött a létszá-
memelésről – hétfőn a honlapján 
hozta nyilvánosságra a mezőny 
kontinensek szerinti eloszlását. 
Európát az eddigi kilenc helyett 
tizenhárom csapat képviseli, 
Afrikát pedig három helyett hat. 
Az ázsiai válogatottak száma – 
négy válogatott – nem változik, 
Közép- és Dél-Amerika szintén 
négy, Észak-Amerika és a karibi 
térség pedig egy helyet kap. Óceá-
nia csak akkor indíthat csapatot, 
ha legjobbja az első öt közé jut az 
Ázsia-bajnokságon. Ha ez nem 
sikerül, akkor az IHF egy helyett 
két szabadkártyát oszt ki. A 2021-
es világbajnokság automatikus 
résztvevője a címvédő Dánia és a 
házigazda Egyiptom. A létszám-
emelés a férfi - és a női tornákat is 
érinti a felnőtt, a junior- és az ifj ú-
sági korosztályban, de a következő 
női világbajnokságot – december-
ben Japánban – még 24 csapattal 
rendezik meg. Jövő januárban lesz 
az első olyan férfi -Európa-bajnok-
ság, amelyen már nem 16, hanem 
24 válogatott szerepel.
 
Kivitelezhetőnek tartja
a bővítést a FIFA
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 
(FIFA) megvalósíthatósági tanul-
mánya szerint nincs akadálya, 
hogy a 2022-es katari világbaj-
nokságot az eredetileg tervezett 
32 helyett 48 csapat részvételével 
rendezzék – számolt be az MTI. 
A 83 oldalas dokumentum szerint a 
létszámemelés feltétele, hogy Katar 
legalább egy szomszéd országot 
vonjon be a rendezésbe. Február 
végén került nyilvánosságra, hogy 
bővítés esetén az Egyesült Arab 
Emírségek, Kuvait és Omán is 
rendezhet mérkőzéseket. A tanul-
mányban szerepel, hogy a 32-es 
formátum megváltoztatásának 
jogi kockázatai alacsonyak, ezzel 
szemben 400 millió dollár pluszbe-
vételre van kilátás. A FIFA vezető-
testülete, a tanács a csütörtökön és 
pénteken Miamiban sorra kerülő 
ülésén tárgyal a témáról – ami Gi-
anni Infantino elnök ötlete volt –, 
a végleges döntést pedig júniusban 
hozza meg.
 
Fenntartják az orosz
atlétikaszövetség eltiltását
A Nemzetközi Atlétikaszövetség 
(IAAF) továbbra is fenntartja az 
orosz szövetség (RUSAF) 2015 óta 
tartó eltiltását. A világszervezet 
vezető dohai ülésén vitatta meg 
az oroszok sokadik fellebbezését, 
de végül azt a döntést hozta, amit 
legutóbb december elején. Rune 
Andersen, az IAAF oroszországi 
munkacsoportjának vezetője 
közölte: az általuk szabott felté-
telek továbbra sem teljesültek. 
Az oroszokat, mint ismeretes, az 
államilag támogatott, rendszer-
szintű doppingolás miatt büntették 
eltiltással, sportolóik azóta csak 
külön engedéllyel vehetnek részt 
nemzetközi versenyeken.

A KOLOZSVÁRI BAJNOKCSAPAT SZERZŐDÉST BONTOTT A REAL MADRID EGYKORI SZTÁRJÁVAL

Szélnek eresztette „bestiáját” a CFR

 »  „Hivatástu-
data és edzés-
módszerei ösz-
tönzően hatottak 
a fi atal futballis-
tákra. Bármilyen 
karriert is válasz-
szon magának 
a jövőre nézve, 
Julio Baptista 
közeli partnere 
marad a Kolozs-
vári CFR-nek” – 
fogalmaz a klub 
közleménye.

sztárja volt. Az Egyesült Államok-
ban is futballozott, a román élvonal-
beli bajnokságba viszont mintegy 
kétéves kihagyás után érkezett. Ez 
már önmagában szkeptikussá tette 
a szakembereket, az orvosi vizsgá-
latok pedig később megerősítették, 
hogy a Liga 1 legnevesebb légiósára 
nem számíthat a CFR. Havi 40 ezer 
eurós fi zetése mellett összesen csak 
20 percet töltött a pályán két bajno-
ki mérkőzésen, miközben a sajtóbe-
számolók alapján többnyire egyedül 
edzett a teremben. A kolozsvári klub 
tegnapi közleménye kiemeli, hogy 
bár náluk keveset játszott, az öltö-
zőben segítségére volt a csapatnak. 
„Hivatástudata és edzésmódszerei 
ösztönzően hatottak a fi atal futbal-
listákra. Bármilyen karriert is vála-

szon magának a jövőre nézve, Julio 
Baptista közeli partnere marad a Ko-
lozsvári CFR-nek” – fogalmaz a klub.

A CFR jelenleg 30 ponttal áll a 
playofft  abella élén a Craiova (26 
pont), az FCSB (25), a Viitorul (22), az 
Astra (21) és a Sepsi OSK (19) előtt. Az 
alsóházban a Dinamónak, a Medgye-
si Gaz Metannak és a Botoșani-nak 
egyaránt 19 pontja van, utóbbi épp 
hétfő este botlott, amikor hazai kör-
nyezetben gól nélküli döntetlenre 
mérkőzött a sereghajtó Chiajnával. 
A tabellán Iași (17) és a Hermann-
stadt (16) szerepel még a „biztonsági 
zónában”, miközben a Voluntari 14 
ponttal a hatodik, a Călărași (12) és 
a Chiajna (10) pedig a kiesést jelentő 
utolsó két helyről várják a második 
fordulót.

Boa sorte. Julio Baptista mindössze két bajnoki meccsen viselte a CFR mezét
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Tisztogatást tervez nyárára 
George Becali az FCSB-nél, 
miközben a Kolozsvári CFR 
már tegnap megvált a Liga 1 
legnevesebb légiósának számí-
tó Julio Baptistától.

 » KRÓNIKA

M ihai Teja edző egyelőre 
nem találja a sikerre ve-
zető utat az FCSB-nél, a 

bukaresti piros-kékek így a hazai 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszását is vereséggel 
kezdték. Az első fordulóban a Vi-
itorultól kaptak ki hétfő este 2-1-
re – hazai környezetben –, emiatt 
pedig az összetettben lecsúsztak a 
harmadik helyre. A Craiova előz-
te most meg őket, miközben a 
címvédő és listavezető Kolozsvári 
CFR előnye nőtt a fővárosi rivális-
sal szemben. A klub tulajdonosa, 
Gheorghe Becali „tisztogatást” em-
legetett az újabb kudarc kapcsán, 
de a számára csalódást okozó já-
tékosokat majd csak a nyári szü-
netben fogja küldheti el. Tejának 
ugyanakkor továbbra is bizalmat 
szavaz a kispad élén, és bár dönté-
seivel nem mindig ért egyet, beval-
lása szerint nem szól bele a keret 
összeállításába.

Eközben a Kolozsvári CFR tegnap 
bontott szerződést közös megegye-
zéssel Julio Baptistával. A Bestia-
ként becézett 36 éves, volt brazil 
válogatott játékos, mint ismeretes, 
tavaly nyáron érkezett a felleg-
váriakhoz. Leigazolásáról még a 
tengerentúlon is cikkeztek, hiszen 
„fénykorában” a Real Madrid, az 
Arsenal, az AS Roma és a Sevilla 

 » GERGELY IMRE

Ha a szezon előtt lett volna ilyen 
lehetőség, a Gyergyói HK jégko-

rongcsapatának sok szurkolója „alá-
írta” volna, hogy az új, tapasztalatlan, 
formálódóban lévő együttes az Erste 
Liga negyeddöntőbeli hetedik mér-
kőzésének utolsó percéig esélyes lesz 
a legjobb négy közé jutásra. Az elő-
döntős szereplés végül nem jött össze 
a piros-fehéreknek, de a kiesés elle-
nére, összességében elégedettek az 
első szezonjukkal. „Az elsődleges célt 
már a negyeddöntő előtt elértük, azaz 
bejutottunk a rájátszásba. A csapat 
azonban igazából a negyeddöntőre 
állt össze. Mikael Tisell edző kihozta a 
fi úkból a lehető legtöbbet, mérkőzés-
ről mérkőzésre keményebben, jobban 
teljesítettek. Úgy gondolom, ez a csa-
pat igazi arca, amit most láthattak a 
szurkolók. Ahogy egymás után követ-
keztek a mérkőzések, kezdtük elhin-
ni, hogy több keresnivalónk is lehet a 
sorozatban, mint amit előzetesen gon-
doltunk. A hetedik meccsen is volt esé-
lyünk a továbbjutásra. Aztán bizonyos 
körülmények nem engedték ezt. Úgy 
gondolom, emelt fővel tekinthetünk 
vissza az első Erste Liga-szezonunk-

ra” – nyilatkozta Bereczky Szilárd csa-
patmenedzser. Meglátása szerint két 
egyforma képességű együttes vívott 
nagy csatát a negyeddöntőben, ahol 
a hazai gyergyói játékosok kisebb ru-
tinja, tapasztalathiánya jelentette a 
minimális különbséget. „A hokisok 
minden elismerést megérdemelnek, 
ők minden tőlük telhetőt megtettek. Ez 
most ennyire volt elég” – tette hozzá. 
Úgy véli, hogy minden egyes lejátszott 
Erste Liga-mérkőzés hasznos tapaszta-
lat volt a GYHK-nak, így a csapat tagjai 
felkészültebben várhatják a követke-
ző kihívást. Az internetes felületeken 
megjelent hozzászólások alapján a 
gyergyói szurkolók és a semleges né-
zők többsége szerint a játékvezetők te-
vékenysége jelenti azokat a „bizonyos 
körülményeket”, amelyek a vasárnapi 
vereséghez is hozzájárultak. A csapat-
menedzser ezzel kapcsolatban leszö-
gezte: tény, hogy az itthoni és debrece-
ni mérkőzéseken is voltak játékvezetői 
tévedések, de nem szeretne a bírókkal 
kapcsolatos kérdésekről nyilatkozni. 
Érdekesség egyébként, hogy az elő-
döntőbe jutott Csíkszeredai Sportklub 
vezetősége külföldi sípmestereket kért 
a legjobb négy között az Újpest elleni 
párharcára.

Miután az Erste Liga 2018–2019-
es idénye lezárult a GYHK számára, 
mostantól a román bajnokságra fi -
gyelnek. Az alapszakaszból még hat 
mérkőzést kell lejátszaniuk a piros-fe-
héreknek, majd jöhet az elődöntő. A 
hátralévő bajnoki találkozók közül 
csak kettőnek ismert az időpontja. Ma 
18.30-tól Csíkkarcfalván, pénteken 
pedig Gyergyószentmiklóson játsza-
nak Gógáék a Sapientia U23 együtte-
sével. Emellett lesz még egy találko-
zójuk Brassóban a Coronával, majd 
három hazai meccs a galaciakkal. 
Az időpontokat még nem szögezték 
le, de várhatóan jövő héten lejátsz-
szák ezeket a mérkőzéseket is. Mivel 
a GYHK számára a következő találko-
zóknak nincs igazi tétjük, ezeket fel-
készülési meccseknek fogják tekinte-
ni, amelyeken egyrészt az elődöntőre 
készülnek, másrészt több játéklehe-
tőséget adnak a fi ataloknak. A GYHK 
biztosan negyedik helyen végez az 
alapszakaszban, így pedig az első 
helyezettel küzd majd meg az elődön-
tőben. Hogy ki lesz az ellenfél, még 
nem dőlt el. Úgy számolnak, bárkivel 
is kell majd elődöntőzniük, egyforma 
eséllyel vívhatják meg a párharcot, a 
céljuk pedig a döntőbe jutás.

Erste Liga: emelt fővel búcsúzott a Gyergyói HK

 » „Mikael Tisell 
edző kihozta a 
fi úkból a lehető 
legtöbbet, mérkő-
zésről mérkőzésre 
keményebben, 
jobban teljesítet-
tek. Úgy gondo-
lom, ez a csapat 
igazi arca, amit 
most láthattak a 
szurkolók” – nyi-
latkozta Bereczky 
Szilárd, a Gyer-
gyói HK csapat-
menedzsere.




