
Sport 2019. április 18.
csütörtök 11

 » RÖVIDEN

Stadionnal az élvonalba
Az élvonalbeli szerepléshez szük-
séges licencfeltételek szigorítását 
kéri a Hivatásos Labdarúgóliga 
(LPF) a Román Labdarúgó-szö-
vetségtől (FRF), szeretnék, ha 
ezentúl csak azok a csapatok kap-
nának engedélyt a Liga 1-es sze-
replésre, amelyek megfelelő sta-
diont tudnak biztosítani a hazai 
mérkőzések megrendezéséhez. 
Gino Iorgulescu, az LPF első em-
bere a kedd délutáni közgyűlésük 
után hangsúlyozta: bár ez nyilván 
kellemetlenül érinti az együttese-
ket, nem lehet egy év türelmi időt 
adni az arénaproblémák megol-
dására. „Megpróbáljuk egy évvel 
előbbre hozni a helyszínek beje-
lentési határidejét, hogy lássuk, 
mely csapatok pályázhatnak Liga 
1-es szereplésre, mert ez így nem 
mehet tovább. Arra ébredünk, 
hogy bejut az élvonalba egy olyan 
csapat, mint a Hermannstadt, 
adunk nekik türelmi időt, de a 
saját városi stadionjukban még 
mindig nem tudnak játszani. Úgy 
véljük, hogy azok a csapatok, 
amelyek nem felelnek meg a 
feltételeknek, ne juthassanak fel 
a Liga 1-be” – nyilatkozta. A köz-
gyűlésen különben jóváhagyták 
az élvonalbeli bajnokság meccse-
inek közvetítési jogára kötött új, 
öt évre szóló szerződést, amely-
nek értelmében áfa nélkül évi 28 
millió eurós bevételhez jutnak. 
Az összecsapásokat továbbra is 
a DigiSport, a TelekomSport és a 
Look Tv sugározza majd, utóbbi 
különben a Paginademedia.ro 
szaklap szerint ezentúl kizárólag 
sportcsatornaként működik majd. 
Az LPF közgyűlésével egy időben 
az FRF-nél is tanácskoztak, eldőlt 
egyebek mellett, hogy az élvo-
nalbeli szereplésért június 8-án 
és június 12-én rendezik majd az 
osztályozót, oda-vissza vágó ala-
pon, a Liga 1 alsóházának hatodik 
helyezettje és a Liga 2 harmadik 
helyezettje között.
 
Kiegyenlített a Brassó
a hokibajnokság döntőjében
A Brassói Corona 3-2-re nyert kedd 
este a Galac vendégeként a jégko-
rong-bajnokság döntőjének máso-
dik mérkőzésén, így 1-1-re kiegyen-
lítette az állást az összetettben. 
Az egyik fél harmadik győzelméig 
tartó párharc pénteken és szom-
baton a barcaságiak csarnokában 
folytatódik.
 
Visszatér az Argeş Rali
Kilenc év szünet után visszatér 
az Argeş Rali az országos baj-
nokság versenynaptárjába, a 
május 2–4-én rendezendő viadal 
ráadásul szezonnyitója lesz a 
2019-es idénynek. A futamra 
mintegy nyolcvan versenyzőre 
számítanak, a tavalyi ezüstérmes 
Vali Porcișteanunak pedig hazai 
pályát jelent majd az új viadal. Az 
eddigi utolsó Argeş Ralit Szabó 
Gergő nyerte 2010-ben, de a re-
kordot Constantin „Titi” Aur tartja 
hat elsőséggel. Az idei országos 
bajnokságnak amúgy összesen 
nyolc futama lesz. Az Argeș Rali 
után sorrendben Arad, Bákó, 
Hargita, Szeben, Iași, Kolozs és 
Brassó megyék lesznek a házigaz-
dák az októberi zárásig.

Drámai csatában, az utolsó 
másodpercben veszítette el a 
bukaresti birkózó-Európa-baj-
nokság döntőjét Incze Kriszta, 
így a fi atal háromszéki sporto-
ló számára az ezüst jelentette 
pályafutása első kontinentális 
érmét a felnőttek mezőnyé-
ben, 65 kg-os súlycsoportban. 
A Sepsiszentgyörgyi VSK 
22 éves, román válogatott 
versenyzője orvosi ellátásra 
is szorult a fi nálét követően, 
és bár még a történtek hatása 
alatt van, pozitív szemmel 
tekint a rá váró kihívásokra. 
A tokiói nyári olimpiára sze-
retne kvalifi kálni, az ennek 
eléréséhez szükséges áldoza-
tokat pedig nem bánja.
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– A legelső felnőtt-Európa-bajnoki 
érmedet szerezted meg a hétvégén, 
ráadásul egy nagyon nehéz, drámai 
döntő során. Hogyan élted meg?
– Még most sem jöttem teljesen 
helyre, mindenki kérdezi, hogy mi 
történt. Még nehéz, még nem dol-
goztam fel.

 – Amikor elkezdted a felkészülést 
az Eb-re, számítottál-e arra, hogy a 
döntőig menetelsz?
– Mindenáron dobogós akartam 
lenni. Azt mondtam, hogy az idén 
mindenáron szeretnék felnőtt-Eu-
rópa-bajnokságon érmet szerezni. 
Végül összejött az ezüst is, nemcsak 
a bronz. De viszont nagyon közel 
álltam az aranyhoz, ami sajnos ez-
úttal nem jött össze. Ez van, a követ-
kezőkor majd jobb lesz.
 
– És még nagyon az elején jársz. 
Rengeteg érmet gyűjtöttél az ifj úsá-
gi korosztályokban, de mennyiben 
más a felnőttkategória, nehéz volt-e 
előrelépni?
– Sokkal nehezebb. Ég és föld a kü-
lönbség az ifi  és a felnőtt kategória 

BESZÉLGETÉS A SEPSISZENTGYÖRGYI INCZE KRISZTA EURÓPA-BAJNOKI EZÜSTÉRMES BIRKÓZÓVAL

„Van benne áldozat rendesen”

Kontinentális siker. Incze Kriszta megszerezte első Eb-ezüstérmét a felnőttek mezőnyében

 » „A lényeg, 
hogy akik tény-
leg foglalkoztak 
velem, azok 
mellém álltak, 
és örültek. Ott 
voltak mellet-
tem akkor is, 
amikor nyertem, 
és akkor is, 
amikor kikap-
tam” – mondta 
az Eb-ezüstér-
mes háromszéki 
birkózó.

 » „Nagyon 
közel álltam az 
aranyhoz, ami 
sajnos ezúttal 
nem jött ösz-
sze. Ez van, a 
következőkor 
majd jobb lesz” 
– mondta Incze 
Kriszta.

között, de viszont annál nagyobb 
volt az öröm. Nagyon nagyon boldog 
voltam, amikor az elődöntőt meg-
nyertem az orosz ellen. Szavakkal el 
sem tudom mondani.
 
– Mekkora áldozattal jár egy ilyen 
érem?
– Az áldozatot nem a verseny előtt 
hozzuk, hanem az egész életünkben, 
az egész munkánk során. Amióta 
birkózok, örökké távol vagyok, min-
dennap edzek, nincs magánéletem, 
nincs saját magamra időm. Annak 
idején az iskolában is muszáj volt 
elfelejtenem a vakációkat, a kirán-
dulásokat. Sajnos ezekben sosem 
tudtam részt venni. Fizikailag is na-
gyon megterhelő, sok munkával jár. 
Vannak kisebb-nagyobb sérülések 
is, tehát van benne áldozat rendesen.
 
– De nem bántad meg...
– Jaj, nem bánom!
 
– Nem kifejezetten nőies sport a bir-
kózás, hanem kifejezetten kemény. Mi 
az, amiért mégis ezt választottad?
– Hát nem nőies. Először csak hobbi-
nak választottam. Amikor kicsi vol-
tam, nekem úgy tűnt, hogy ez csak 
egy játék. Idővel, ahogy megnyertem 
az első országos bajnokságomat, 
ahogy kezdtem jobb lenni, akkor 
apukám is kezdett jobban támogat-
ni, hogy menjek, és így maradtam a 
sportnál.

– Hogyan találkoztál a birkózással?
– A gyermekorri barátnőm járt bir-
kózni, és általa. Ő már járt pár éve, 
idősebb is volt nálam két évvel, és 
mondta, hogy menjek, nézzem meg. 
Egyszer voltam, másodszor már én 
is beálltam. Én maradtam, ő viszont 
azóta már abbahagyta.
 
– Te pedig azóta nyered az érmeket, 
és válogatott vagy, és mint minden 
sportolónak, neked is az olimpiai 
részvétel az álmod….
– Igen. Remélhetőleg a Tokió meg is 
lesz.
 
– Mikor lesz a kvalifi káció a 2020-as 
nyári játékokra?
– Lesz a világbajnokság szeptem-
berben. Onnan az első hat kvalifi -

kál, ami azt jelenti, hogy az első és 
a második helyezett, valamint a két 
harmadik és a két ötödik jut ki. Aztán 
jövő év elején lesznek kvalifi kációs 
turnék. Kettő vagy három, ahol az 
első kettő kvalifi kál.
 
– Már le vannak szervezve az edzőtá-
borok?
– Még nincs minden leszögezve. Év 
elején kapunk egy programot, de saj-
nos nem mindig sikerül tartani.
 
– Általában otthon szoktál edzeni?
– Nem, a válogatottal.
 
– Milyen a hangulat?
– A csapatban jó. Az edzővel viszont 
nem vagyok valami jóban, ezért nem 
is nagyon jó a felkészülésem vele. De 
van más edző, aki segített, és az ott-
honi edzőm is segített.
 
– De most, hogy ezüstérmet nyertél, 
nem változott meg a viszonyotok?
– Egyáltalán nem változott. Valami-
lyen szinten én úgy érzem, hogy ő 
nem is annyira örült ennek az érem-
nek. De az a lényeg, hogy akik tény-
leg foglalkoztak velem, azok mellém 
álltak, és örültek, ott voltak mellet-
tem akkor is, amikor nyertem, és ak-
kor is, amikor kikaptam. Az edzők 
sírtak, amikor kikaptam. Az otthoni 
edzőm Mátéfi  Árpád. Ő az edzőm a 
klubnál és kicsi korom óta foglalko-
zik felem. Azonkívül van még egy 
másik edző, aki az utóbbi négy hó-
napban nagyon sokat foglalkozott 
velem, őt Claudiu Micleának hív-
ják. Ők persze csalódottak voltak a 
döntő után, de ott voltak mellettem. 
Minden rendben van, ők a lényeg, a 
többi nem számít.
 
– Nemzetközi porondon immár fel-
nőttmezőnyben vannak-e esetleg 
olyan versenyzők, akikre példakép-
ként tekintesz, és szeretnél velük 
megmérkőzni?
– Nem mondanám. Vannak spor-
tolók, akikre úgymond felnézek, de 
nem mondanám példaképnek. Kü-
lön megmérkőzni? Akárkivel, nincs 
olyan, akivel különösen szeretném 
összemérni magam.
 
– Jön a húsvét, azt otthon töltheted?
– Ha minden igaz, akkor otthon le-
szek, de azt hiszem, hogy én már az 
utóbbi öt évben egyáltalán nem ün-
nepeltem a húsvétot. Az edzéseket 
nem nagyon lehet kihagyni. A válo-
gatottnál azt mondjuk, hogy a sport-
ban nincs ünnep.
 
– Hogyan vészeled át a sérüléseket?
– Volt részem jó pár sérülésben. Az 
igazság, hogy a fájdalomtűrő képes-
ségem elég nagy, és ennek köszönhe-
tően sokszor fi gyelembe sem veszem, 
ha fáj valami, tudom, hogy kell bir-
kózzak. Gerincemmel van probléma, 
de nem veszélyes. Gyakorlatokkal 
mindent helyre lehet rakni. Tavaly 
júniusban kiment a könyököm. Ak-
kor volt másfél hónap kispad. Most 
az Eb előtt a vállammal volt problé-
mám, úgyhogy minden évre kerül 
valami, de nem annyira veszélyesek, 
hogy ne tudnék birkózni.
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