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A NŐI MEZŐNYBEN MÁR A SERLEG A TÉT, A FÉRFIAK A DÖNTŐÉRT JÁTSZANAK A HAZAI BAJNOKSÁGBAN

Rangadókkal teli hajrá a kosárlabdapalánk alatt
A férfi- és a női mezőnyben
is rangadók időszakát „éli”
a hazai kosárlabda-bajnokság, ahol a Sepsi SIC már ma
megvédheti a címét, miközben
a Nagyváradi VSK-nak az örök
rivális Kolozsvári U-BT-n kell
átverekednie magát a döntős
szereplésért.
» V. NY. R.
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A

döntő küszöbén áll Szeben
férfi kosárlabdacsapata a
hazai élvonalbeli bajnokságban, miután az egyik fél harmadik győzelméig tartó sorozatban
2-0-ra vezet a Craiovával szemben.
Az alap- és középszakaszgyőztes
erdélyiek idegenben válthatnak jegyet a fináléba, és bár Dan Fleșeriu
edző szerint nem lesz könnyű feladatuk, azt nehezen hinné, hogy
ellenfelük képes lesz átbillenteni
a mérleg nyelvét az összesítettben.
„Biztos, hogy már csak büszkeségből is mindent elkövetnek majd,
hogy nyerjenek ellenünk, és ehhez
a kellő tapasztalatuk is megvan.
A továbbjutásra ugyanakkor most

Döntetlen. Egyenlő esélyekkel folytatódik a VSK–U-BT rangadó

»

A másik ágon
Kolozsvári U-BT–
Nagyváradi VSK
rangadó zajlik,
amely 1-1-ről
folytatódik.

már nekünk van nagyobb esélyünk”
– mondta. A párharc harmadik öszszecsapása pénteken 17.15-tól lesz
Craiován, szükség esetén pedig két
nappal később ismét az oltyánok lehetnek a házigazdák.

A másik ágon Kolozsvári U-BT–
Nagyváradi VSK rangadó zajlik,
amely az első két Szamos-parti öszszecsapás után 1-1-ről folytatódik a
címvédő Körös-partiaknál. „Innentől kezdve már nem tudom, hogy

Pénzügyi garanciát kér a futballistáknak az AFAN
» KRÓNIKA

A

ggódik a romániai labdarúgás
pénzügyi helyzete miatt a futballisták országos érdekvédelmi
szervezete (AFAN), amiért meglátása szerint egyes klubok nem tartják
tiszteletben a megkötött szerződéseiket. Közleményükben támogatásukról biztosították azokat a játékosokat, akik elmaradt béreik miatt
a sportági szervezetek illetékes bizottságaihoz fordulnak, ugyanakkor emlékeztettek arra is, hogy
évről évre egy letéti díj bevezetését
szorgalmazzák a Hivatásos Labdarúgóligánál (LPF). „Javasoltuk,
hogy televíziós közvetítési jogokból
származó bevételek egy részét fenntartsák garanciaként az esetleges
bérhátralékok törlesztéséhez. Ezt kizárólag a LPF ültetheti gyakorlatba
a közgyűlés, pontosabban a klubvezetők jóváhagyása révén. Nélkülük
ez a javaslat, amelyet egy vagy két

»

„Javasoltuk,
hogy televíziós
közvetítési jogokból származó
bevételek egy
részét fenntartsák garanciaként
az esetleges
bérhátralékok
törlesztéséhez”
– fogalmazott
közleményében
az AFAN.

egyesület támogat, soha nem működhet” – véli az AFAN. Kiemelték,
hogy a sporttörvény módosítása révén a klubok korábban nem tapasztalt adókedvezményeket kaptak, de
a problémák változatlanok. „Amíg
nincs egy hosszú távú stratégia a
bevételi források biztosításához,
ameddig a klubok menedzsmentje
nem hatékony, és nincsenek beruházások az infrastruktúra terén, a
romániai futball nem fog fejlődni,
hanem az elmúlt időszak lejtmenetén halad majd tovább” – figyelmeztet a szakszervezet. Az AFAN szerint
amíg a játékosokat a bérelmaradások veszélye fenyegeti, nem várható el európai szinten versenyképes
sportág, mint ahogyan az sem, hogy
nívós hazai pontvadászatunk legyen
népes közönséggel a lelátókon.
A Román Labdarúgó-szövetség
vezetőségében tagsággal rendelkező
érdekvédelmi szervezet álláspontját
Dani Coman lemondása előzte meg,

az egykori játékos ugyanis a héten
becsületbeli döntésnek érezte otthagyni a Giurgiui Astra klubelnöki
tisztségét a futballisták elmaradt
bérei miatt. Ő amúgy korábban félmillió eurós kölcsönnel is kisegítette a Ioan Niculae tulajdonában lévő
együttest annak érdekében, hogy
bizonyos tartozásokat törleszteni
tudjanak.
Az Astra, mint ismeretes, a hazai élvonalbeli bajnokság felsőházi
rájátszásában már biztosan az ötödik helyen zárja a szezont. Az alsóházban közben a hétközi tizedik
forduló zajlik, amikor is kedden a
Călărași–Botoșani találkozó 0-2-re, a
Medgyes–Iași összecsapás 1-1-gyel zárult. A tegnapi két meccs lapzártánk
után fejeződött be, de annak eredményeitől függetlenül, az utolsó két
kieső helyen változatlanul a Călărași
és a Chiajna csapatai állnak. A szezon
playoutjából még négy forduló maradt hátra.

Kupadöntős lett az Udvarhely, a Kolozsvár kiesett
» ZÁTYI TIBOR

M

agabiztos játékkal sima győzelmet aratott tegnap a Székelyudvarhelyi Vasas Femina női
labdarúgócsapata a Román Kupa elődöntőjében. A hargitai lányok 4-1-re
nyertek a Galaci Universitatea otthonában, és ezáltal bejutottak a sorozat
döntőjébe. A klub számára ez történeti
sikert jelent, és mint ahogyan egy héttel ezelőtt már jelezték: ez a sorozat
kárpótolhatja őket az elbukott bajnokságért, ahol épp a Galacon egy hete el-

»

„Egymás
után kétszer nem
tudunk rosszul
játszani” –
mondta Andrási
Sándor Csaba,
a Vasas Femina
edzője.

szenvedett vereség miatt maradtak le
a felsőházi rájátszásról. „Egymás után
kétszer nem tudunk rosszul játszani.
A lányok azt hozták a pályán, amit kértem tőlük, hatalmas volt rajtuk a nyomás, de elbírták. A bajnoki meccsen
használt taktikánkhoz képest más
felállásban játszottunk, ez pedig eredményesnek bizonyult” – értékelt edzőjük, Andrási Sándor Csaba. A döntőben némi meglepetésre nem a román
élvonalban címvédő, alapszakaszgyőztes Kolozsvári Olimpiával fognak
találkozni, a Szamos-partiak ugyanis

2-0-ra kikaptak a legjobb négy között
a Kisbecskereki Fortunától. Andrási
szerint a döntőt az a csapat nyeri majd,
amelyik kevesebbet fog hibázni. „Meg
kell ragadnunk ezt az alkalmat, hiszen
nem minden évben játszhatnak döntőt ezek a lányok. Nagy lehetőség előtt
állnak, egy kupagyőzelemmel helyrehozhatják a bajnokságban történt
kisiklást, hiszen a 4. helynél mindenképpen jobbat érdemel ez a csapat”
– vélekedett. A nők Román Kupájának
időpontjáról és helyszínéről később
döntenek.

mennyit nyom majd a latban a hazai pálya előnye. Nyilván számít,
hogy saját szurkolóink előtt fogunk
két meccset játszani, de ennyi nem
lesz elegendő. A pályán is megfelelő teljesítményre lesz szükségünk a
kvalifi kációhoz” – vélte a partiumi
piros-kékeket edző Cristian Achim
a kedd este idegenben elszenvedett 92:82 arányú vereségük után.
Az első váradi találkozó szombaton
19.30-kor kezdődik, majd két nappal
később 18 órától lépnek pályára az
Antonio Alexe-sportcsarnokban.
A női élvonalbeli bajnokságban
ezalatt a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC akár már ma megünnepelheti
címvédését, az egyik fél harmadik
győzelméig tartó fináléban ugyanis
2-0-ra vezetnek a Szatmárnémeti VSK-val szemben. A döntő most
a partiumi gárda sportcsarnokában
folytatódik, ahol ma 19 órától lépnek pályára. Ha a házigazdák nyernek, úgy két nappal később kapnak
rá esélyt, hogy az összesítettben
kiegyenlítsék az állást, ellenkező
esetben a háromszéki együttes sorozatban negyedjére lesz országos
bajnok. A mostani rangadó előtt a
Sepsi SIC már legyőzte idén a szatmáriakat a Román Kupa serlegéért.

» RÖVIDEN
Karnyújtásnyira a bajnoki
címtől az Imperial Wet
Egyetlen győzelemre áll története
első országos bajnoki címétől a
Csíkszeredai Imperial Wet férfi
teremlabdarúgó-csapata, miután
kedd este 3-2-re megnyerte otthon a
Galaci United elleni döntő második
összecsapását is. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó finálé most
2-0-s összesítettnél tart, és vasárnap a moldvai együttes pályájára
költözik.
Élvonalbeli futballklubnál
kutakodott a rendőrség
A Călărași-i Dunărea labdarúgóklubjánál tartott tegnap házkutatást a rendőrség. A hivatalos
közlemény alapján a hatóságok az
egyesület 2014–2016-os tevékenységét érintő iratokat vittek el, és
sikkasztás gyanúja miatt folytatnak
nyomozást. A klub hangsúlyozza,
hogy a vádak az előző vezetőséget érintik, a jelenleg élvonalban
szereplő csapatuk pedig akkor a
harmadosztályban, illetve a másodosztályos bajnokságban szerepelt.
Pep Guardiola az év edzője
a Premier League-ben
Pep Guardiolát, a Manchester City
labdarúgócsapatával idén bajnokságot nyerő 48 esztendős spanyol
edzőt választották meg a nemrég
véget érő angol Premier League-idény legjobb menedzserévé.
A vezetőedző tavaly is kiérdemelte
ezt az elismerést, ezért Sir Alex Ferguson (Manchester United) és José
Mourinhó (Chelsea) után ő lett a
harmadik szakember, akinek sikerült sorozatban kétszer is elnyernie
ezt a címet.

