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Válogatottságáért bűnhődik Rus?
Cosmin Contra, Románia labda-
rúgó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya úgy tudja, hogy nyomást 
próbáltak gyakorolni Magyaror-
szágon a román–magyar kettős 
állampolgárságú Adrian Rusra, 
hogy a magyar válogatottat válasz-
sza, és miután meghívást kapott 
Contrától, az NB1-es klubcsapata, 
a Mol Fehérvár „büntetésként” 
a harmadosztályban szereplő 
fi ókcsapatába küldte. A fehérváriak 
sportigazgatója közleményében 
cáfolta, hogy a román U21-es 
válogatottal Eb-elődöntőt játszó 
szatmári védőjüket a román válo-
gatottság elfogadása miatt küldték 
a második csapatukba, elmondása 
alapján ott az elmúlt években is 
rendszeresen pályára léptek az első 
kerethez tartozó játékosok.
 
Pițurcă lett a Craiova menedzsere
Victor Pițurcă lett a Craiova élvo-
nalbeli labdarúgócsapatának a 
menedzsere, ő felel a teljes szakmai 
munkáért és a klubstratégiáért az 
elkövetkezendő három évben. Az 
oltyán klub csütörtökön jelentette 
be szerződéskötését a korábbi 
román szövetségi kapitánnyal. 
Piţurcă korábban az 1994–1995-ös 
szezonban ezüstéremig vezényelte 
a csapatot, majd 2010-ben pár 
hónapig újfent leült az együttes 
kispadjára. Harmadik mandátu-
mát szeptember elseje után kezdi. 
A Craiova 10 ponttal a hatodik 
helyen áll a Liga 1 alapszakaszának 
összetettjében. A soron következő 
hetedik fordulóban az Astra együt-
tesét fogadja pénteken 21 órától. 
Ugyanaznap 18 órától Iași–Târ-
goviște összecsapás is lesz, majd 
szombaton Clinceni–Sepsi OSK 
(15.30), Kolozsvári CFR–Botoșani 
(21), vasárnap Viitorul–Voluntari 
(18), Medgyes–FCSB (21), hétfőn 
pedig Dinamo–Hermannstadt (21) 
párosítás szerint játszanak.
 
„Labdába rúgnak” a Liga 3-ban
Hétvégén kezdődik a harma-
dosztályos labdarúgó-bajnokság 
2019–2020-as idénye, ahol szo-
kás szerint öt csoportba sorolva 
játszanak majd oda-vissza vágós 
körmérkőzéseket a feljutásért. 
Mint beszámoltunk róla, az erdélyi 
csapatok többsége az ötödik cso-
portban szerepel majd, de bánsági 
és partiumi együttesek vannak az 
4-es csoportban, barcaságiak a 3-as 
csoportban, míg az 1-es csoportban 
szokás szerint a Kézdivásárhelyi 
KSE lép majd pályára.
 
Szuperkupával kezdődik az idény
Brassóban, Románia Szuperkupá-
jával kezdődik a hazai kézilabda-
idény. Először 14.30-kor a Dina-
mo–Temesvári Poli összecsapást 
rendezik a férfi ak trófeájáért, hogy 
után a címvédő Râmnicu Vâlcea 
női együttese is összecsapjon a Bu-
karesti CSM-vel. Utóbbi szerda este 
mutatta be keretét a 2019–2020-as 
szezonra, és bár az eseményen 
jelen volt Cristina Neagu is, a 
tavaly decemberben megsérült és 
megműtött klasszis visszatérése 
még mindig kérdéses. A csapatban 
rajta kívül is több egészségügyi 
problémával bajlódó játékos van, 
ezért szerinte januárig nem fognak 
csúcsformában kézilabdázni.

A vártnál korábban, már most 
hétvégén elrajtol a hazai élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokság 
2019–2020-as szezonja a nők 
számára. A címvédő Kolozsvá-
ri Olimpiának idén is riválisa 
lehet a Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina, amelyik az 
élmezőnyt célozza az immár 
rájátszás nélkül szervezendő 
pontvadászatban.
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S oha ilyen korán nem kez-
dődött még szezon a hazai 
élvonalbeli női labdarú-

gó-bajnokságban, mint idén, ami-
kor is már most hétvégén pályára 
lépnek a 2019–2020-as szezon 
első fordulójában. Egy évvel ez-
előtt szeptember végén vágott 
neki a mezőny a tétmeccseknek, 
az augusztusi időpont pedig még 
a Székelyudvarhelyi Vasas Femi-
na elnökét, László Bélát is meg-
lepte, különösen, hogy még egy 
hét felkészülési időre számított 
az előzetes tárgyalások alapján. 
„Kilenc játékosunk van ebben a 
pillanatban valamelyik váloga-
tottnál. Ők pénteken érkeznek 
haza, szombaton pedig utazunk 
a nyitómeccsre, amit Konstancán 
játszunk. Az volt a csapatvezetők-
kel a megegyezés, hogy csak jövő 
héten kezdődik a bajnokság, ám 
gyorsan hoztak egy határozatot, 
hogy már most kezdünk” – nyi-
latkozta. Elmondta: az elmúlt baj-
noksághoz képest az Andrási Sán-
dor edzette keretükben van egy 
visszatérő, Simona Căldare, aki 
a Borgóprundi Heniutól igazolt 
vissza a Vasas Feminába. Tervben 
van, hogy érkezik egy idegenlégi-
ós, de ő csak szeptember elején 
csatlakozik a kerethez. Egészség-
ügyi okok miatt nem számítanak 

A VÁRTNÁL KORÁBBAN KEZDŐDIK A NŐK ÉLVONALBELI FUTBALLBAJNOKSÁGA

Előre hozott szezonrajt a hölgyeknek

Labdába rúgnak. A korai kezdés nem változtatott a női csapatok céljain

 » „A cél, hogy 
ott legyünk 
az élbolyban. 
Mivel Román 
Kupa-győztesek 
vagyunk, arra 
nagyon odafi -
gyelünk, megvé-
denénk a címün-
ket” – mondta 
László Béla, a 
Vasas Femina 
klubvezetője.

Balázsra, Marinescura, Kolesnyi-
csenkóra és Panovára, míg Mițul 
a kazah bajnokságba igazolt. Bíró 
és Péter az egyetemi tanulmányo-
kat helyezi jelenleg előtérbe. „Itt 
az idő, hogy az ifj úsági játékosaink 
megmutassák, hogy mire képesek. 
Velük lesz kiegészítve a keret. Az 
őszi idényben megnézzük, hogy 
ez mire lesz elég, aztán ha szük-
séges, a téli szünetben erősítünk. 
A cél, hogy ott legyünk az élboly-
ban. Mivel Román Kupa-győztesek 
vagyunk, arra nagyon odafi gye-
lünk, megvédenénk a címünket” – 
mondta a sportvezető.

Az idei Liga 1 tizenkét csapatos, 
és nem lesz rájátszás. Oda-vissza 
vágós körmérkőzések után hirdet-
nek bajnokot. László szerint lesz 
egy élmezőny – ide várja a csapatát 
is –, aztán leszakadva egy másik 
négyes-ötös csoport. Az új idénnyel 
kapcsolatos változás, hogy az U15-
ös ifi bajnokság nagypályán zajlik, 

és elkezdődik a pontvadászat az 
U13-asok számára is.

Az udvarhelyiek mindkét ifj úsági 
korosztályban esélyesnek számíta-
nak a dobogóra, mint ahogyan a 
felnőttek között is. Az udvarhelyiek 
egyik fő riválisa várhatóan idén is 
a sokszoros román bajnok, ezúttal 
is címvédőként kezdő Kolozsvári 
Olimpia lesz, amelynek a korai rajtot 
tekintve előnyt jelenthet, hogy a Baj-
nokok Ligája selejtezőcsoportjában 
már játszott tétmeccseket a szezon-
ban. Az első fordulóban a Kisbecske-
reki Fortuna vendége lesz vasárnap 
11 órától, de ugyanabban az időpont-
ban rendezik a Konstancai Selena–
Székelyudvarhelyi Vasas Femina, a 
Luceafărul Filiași–Galaci Universita-
tea és a Bukaresti Fair Play–Târgoviș-
téi ISK összecsapásokat is. Vasárnap 
15 órától Borgóprundi Heniu–Nagy-
bányai Independența találkozó lesz, 
míg az Aradi Piros Security–Ale-
xandria meccset elhalasztották.
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Románia és Magyarország női röp-
labda-válogatottja egyaránt a cso-

portkörből való továbbjutást célozza a 
pénteken kezdődő Európa-bajnoksá-
gon, de mindkét fél reménykedik egy 
bravúrnak számító negyeddöntős sze-
replésben is. A kontinensviadalnak, 
mint ismeretes, a törökországi Ankara, 
a lengyelországi Lódz és a szlovákiai 
Pozsony mellett Budapest is társházi-
gazdája. A piros-fehér-zöldek értelem-
szerűen utóbbi helyszínen játszanak 
majd a csoportkörben, de a piros-sár-
ga-kék együttes is ugyanebben a C 
hatosban szerepel majd Hollandiával, 
Horvátországgal, Azerbajdzsánnal és 
Észtországgal együtt.

„Hollandia élcsapat, de van to-
vábbi négy együttes, akivel képe-
sek vagyunk harcolni. Észtország 
és Magyarország gyengébb nálunk, 
még ha utóbbi két évvel ezelőtt le is 

győzött, az azért történt, mert na-
gyon nagy hibákat vétettünk. Tehát a 
horvátokkal és az azeriekkel fogunk 
nagyot küzdeni, és szerintem képe-
sek vagyunk nyerni. Ha a második 
helyen végzünk a csoportban, akkor 
reménykedhetünk a negyeddöntő-
ben” – vélekedett Gheorghe Vișan, 
Románia Röplabda-szövetségének 
elnöke. Megjegyezte, ez nagyon jelen-
tős eredmény lenne, de nem szeretne 
nyomást gyakorolni a csapatra, meg-
elégedne azzal is, ha a csoportból to-
vábbjutnának. A válogatott június óta 
az olasz Luciano Pedulla szövetségi 
kapitány irányítása mellett készül, 
aki a szervezet első embere szerint 
megváltoztatta a csapat „arculatát”. 
Románia pénteken a hollandok ellen 
kezd, majd szombaton a házigazda 
Magyarország, vasárnap pedig Észt-
ország lesz az ellenfelük.

A belga Jan De Brandt által irányí-
tott magyar válogatott felé is mini-

mális elvárás a nyolcaddöntőbe ju-
tás, amihez csoportjukban a legjobb 
négy között kell végezniük. „Már az 
első mérkőzésünkön sem lesz könnyű 
dolgunk, mert bár papíron az észtek 
a csoport leggyengébb tagjai, fi atal já-
tékosok alkotják a keretüket, és táma-
dásban nagyon erősek” – nyilatkozta 
az MTI-nek a 60 éves szakvezető. Rá-
mutatott, hogy a másik négy csapat 
mindegyikének olasz vezetőedzője 
van, így hiába győzték le a magya-
rok az utóbbi években az azerieket, a 
horvátokat és a románokat is, ezúttal 
biztosan csak a legjobb játékkal lesz 
ellenük esélye csapatának. „A legma-
gasabb szintű szakmai munka folyik 
a riválisoknál, akik nyilván rendkí-
vül felkészülten érkeznek majd Bu-
dapestre” – fogalmazott De Brandt. 
A magyarországiak a szombati romá-
nok elleni meccsük után vasárnap 
szabadnaposak lesznek, hétfőn pedig 
az azeriekkel találkoznak.

Eb-negyeddöntős reményekkel röplabdáznak

 » „Ha a 
második he-
lyen végzünk 
a csoportban, 
akkor remény-
kedhetünk a ne-
gyeddöntőben” 
– vélekedett 
Gheorghe Vișan, 
Románia Röplab-
da-szövetségé-
nek elnöke.




