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SZAKADÉK TÁTONG A HAZAI KÉZILABDAMEZŐNY TAGJAI KÖZÖTT A 2019–2020-AS SZEZON RAJTJÁN

Bukarestbe került Románia Szuperkupája
A Bukaresti CSM a női, a Dinamo a férfi kézilabdamezőny
Szuperkupáját hódította el a
hazai élvonal 2019–2020-as
szezonját „beharangozó” hétvégi döntőkben. Az új idény
nem hoz sok változást, továbbra is nagy különbségek vannak
a mezőny tagjai között.
» VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Balszerencse. Nora Mörköt ismét műteni kell, kihagyja a szezonrajtot

»

„Egy ﬁzetési
plafon normális
és lojális lenne.
Már korábban
is javasoltam,
hogy válogatott játékosnak
közpénzből
csak 2000 eurót
lehessen ﬁzetni,
nem válogatott
légiósnak pedig
1500-at” – mondta a Krónikának
Gheorghe Tadici.

vatalos honlapja. A női élvonalbeli
bajnokság, a Virágok Ligája 2019–
2020-as szezonja hétvégén kezdődik,
amikor is a Bukaresti CSM vasárnap
Zilahra látogat, a címvédő Vâlcea
pedig szombaton a Brăilát fogadja.
Érdekesség viszont, hogy ezzel szinte
párhuzamosan, szeptember 1–3-án a
felnőtt női válogatott számára is lesz
egy rövid összetartás Bukarestben,
ahol az Európa-bajnoki selejtezőben,
szeptember 25-én esedékes Ukrajna
elleni találkozót készítik elő.

Hadba lépnek a „bölények”

A férfi ak élvonalbeli bajnoksága, a
Bölények Ligája már ma elkezdődik a
Nagybányai Minaur–Dél-Dobrudzsa
összecsapással, a pontvadászat
„alaphangját” pedig a férfi mezőny
számára is Románia Szuperkupája
adta meg vasárnap Brassóban. Az
eredmény a papírformát tükrözte, hiszen a bajnok Dinamo 26-24-re legyőz-

Új korszak hajnalán az Imperial Wet
» DOBOS LÁSZLÓ

T

örténete eddigi legfontosabb megmérettetésére készül a Csíkszeredai
Imperial Wet, Románia futsalbajnoka,
amely holnap este Athénban megkezdi szereplését a Bajnokok Ligája első
körében. Az európai teremlabdarúgó
klubcsapatok legrangosabb viadalán
a nemzetközi szabályok szerint tilos
szponzort megjeleníteni a csapatok
nevében, ezért az Imperial Wet Futsal
Klub Csíkszereda néven fog szerepelni
a BL-ben. Az első körben kilenc csoportot hoztak létre: hét négycsapatost
és két háromcsapatost. A csíkiak a görögországi C jelű kvartettbe kerültek, a
házigazda Athéni AEK Futsal Club, a
svájci Futsal Minerva Bern és az ír bajnok Blue Magic FC Dublin társaságában. A hargitai együttes tulajdonosa,
Görbe Walter optimistán nyilatkozott
megmérettetés előtt, szerinte ez új korszakot jelent a csapat életében. „Bízom
benne, hogy minden az elképzeléseink
szerint fog történni és megnyerjük a
görögországi csoportot. Csapatunk

»

„Egyesek azt
mondják, hogy
álmodunk, de tavaly is ezt mondták, amikor arról
beszéltem, hogy
meg szeretnénk
nyerni a bajnokságot” – mondta
Görbe Walter, a
klub tulajdonosa.

erősebb, mint az elmúlt idényben,
amikor megnyertük a bajnokságot.
Meddig akarunk eljutni? Minél meszszebbre. Egyesek azt mondják, hogy
álmodunk, de tavaly is ezt mondták,
amikor arról beszéltem, hogy meg
szeretnénk nyerni a bajnokságot” –
mondta. Az idei szezonban, mint ismeretes, Sito Rivera edzi az Imperial
Wetet, aki úgy érzi, hogy a tanítványai
kellően motiváltak a továbbjutáshoz.
„Nehéz ellenfelekkel játszunk, de
ezért készültünk. Egy hónapja vagyok
Csíkszeredában, ami nem hosszú idő,
de elégedett vagyok azzal, amit láttam, tapasztaltam. A csapatban jó a
hangulat, a fi úk nagyon szeretnének
egy újabb nagy eredményt elérni, és
ezért keményen dolgoznak. Hiszek
abban, hogy tovább fogunk jutni” –
fogalmazott a szakember.
A csapat ma utazik el Athénba, ahol
szerdán a dublini együttes, csütörtökön a berni gárda, szombaton pedig a
házigazda görög alakulat lesz az ellenfelük. A négyesből csak az első helyezett jut tovább.

te a Temesvári Polit. Utóbbi szerdán a
Steaua vendége lesz a bajnokságban
(18 óra, TVR HD), míg a címvédő csütörtökön a Vasluit fogadja. A nyitóforduló egyik rangadója Tordán lesz
aznap, amikor is 18 órától a Bukaresti
CSM-t fogadja a Potaissa.

Megoldatlan problémák

A szuperkupa alkalmával a hazai
sportági szövetség vezetőtanácsa
is összegyűlt Brassóban, de az elmúlt időszak gyenge szerepléseinek
megoldását célzó vita nem hozott
eredményt. Gheorghe Tadici edző a
Krónikának elmondta: nehéz lenne bármit kiemelnie, mert túl sok
probléma van jelenleg a hazai kézilabdaéletben ahhoz, hogy egy rövid
találkozón megoldhassák, egy átfogó
közvitára lenne szükség a sportág
tisztségviselői között. A szakember
továbbra is a hazai játékosok fejlődésének hátráltatójaként értékeli az
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Bukaresti CSM női kézilabdacsapata visszavágott a
Râmnicu Vâlceának a tavalyi
vereségéért és idén 29-23-ra nyerve
elhódította Románia Szuperkupáját. A két Bajnokok Ligája-főtáblás
vasárnap esti, brassói rangadóján
Crina Pintea lett a legértékesebb
játékos, a Győri ETO-tól igazolt
válogatott beálló hat találattal járult hozzá a fővárosiak sikeréhez.
A bajnoki ezüstérmes öröme viszont nem volt felhőtlen, hiszen
miután már jelenleg is több sérültet
számlálnak a keretükben, ezen a
találkozón Nora Mörköt érte a balszerencse, amikor kificamodott bal
térddel kellett elhagynia a pályát. A
norvég világklasszis – aki szintén a
magyar bajnoktól igazolt a romániai élvonalba –, mint ismeretes, áprilisban tért csak vissza a pályára,
miután több mint egy évet ki kellett
hagynia jobb térde korábbi sérülése miatt. Mostani sérülését tegnap
vizsgálták és délutánra kiderült: az
inak súlyosan sérültek, műtéti beavatkozásra lesz szükség, ezért ismét több hónapos kihagyásra kényszerül. „Nem tudom elhinni, hogy
ennyire peches vagyok. Nagyon
sajnálom, hogy épp most sérültem
le, amikor a dolgok kezdtek helyrejönni, kezdtem magam formában
érezni” – idézte Mörköt a klub hi-

élvonalbeli bajnokságban szereplő
légiósok magas arányát, mint ahogyan a fi atalok beillesztését a keretekbe sem tartja kellően hatékonynak. „Huszonegy év alatti játékost
meccsenként legkevesebb tíz percig
kell pályán tartani, de ezt szezon végén összesítik, ezért ha egy csapat a
Román Kupában egy másodosztályos
csapat elleni meccsen végig szerepelteti a juniort, le is tudta az egész éves
játékidőt. Ha percet írnának elő, valószínűleg hatékonyabb lenne” – vélekedett a szakember. Volt egy olyan
javaslat is, hogy egy utánpótlás-válogatottat a hazai felnőtt női élvonalbeli bajnokságban szerepeltessenek, de
ezt az elképzelést leszavazták. Tadici
is megjegyezte, amellett, hogy túlzottan költséges vállalkozás lenne és a
célját sem érné el.

Igazságtalan költekezés

A Virágok Ligája következő szezonjáról kérdezve elmondta: az idei szezonban is a Bukaresti CSM és a Vâlcea
között dől majd el a bajnoki cím, ők
azok, akik 9–11 légióst is foglalkoztatnak. „Amit nem tartok normálisnak, hogy ezeket a játékosokat közpénzből fi zetik, olyan összegekkel,
amelyeket sem Franciaország, sem
Norvégia, sem Dánia, sem pedig Németország nem engedhet meg magának” – mutatott rá Tadici. A Zilah
csapatának edzője túl nagynak tartja
a költségvetésbeli különbségeket, hiszen miközben nekik 500 ezer eurós
büdzséjük van, a Bukaresti CSM női
kézilabda-szakosztálya közel 5 millió
euróból gazdálkodhat. „Egy fizetési
plafon normális és lojális lenne. Már
korábban is javasoltam, hogy válogatott játékosnak közpénzből csak 2000
eurót lehessen fizetni, nem válogatott
légiósnak pedig 1500-at. Ha egy klub
tud magántőkét is bevonzani, azt persze szívejoga magasabb bérezésre fordítani” – tette hozzá Tadici.

» RÖVIDEN
„Felnégyelték” az FCSB-t és a Ferencvárost is
Újabb megalázó vereséget szenvedett az FCSB élvonalbeli labdarúgócsapata az idei szezonban, amikor is a Liga 1 hétvégi hetedik fordulójában
4-0-ra kikapott Medgyesen a Gaz Metantól. Ugyancsak vasárnap 4-0-ra
nyert a Viitorul a vendég Voluntari ellen, ezért az összetettet vezető
Kolozsvári CFR mögött két pontos hátrányban a második helyen áll, jobb
gólaránnyal előzve csak meg a szintén 15 pontnál tartó medgyesieket. Az
FCSB-nek mindössze 4 pontja van és kieső helyen áll a tabellán. Szintén
vasárnap szaladt bele egy váratlan 4-1 arányú vereségbe a magyar élvonalbeli bajnok Ferencváros labdarúgócsapata is, amelyet a negyedik fordulóban a Puskás Akadémia győzött le hazai pályán. A fővárosi zöld-fehéreknek van két elmaradt találkozója, így jelenleg egy vereség és egy győzelem
a mérlegük az NB1-ben a 2019–2020-as szezonban.
Légiósokkal lett teljes a Sepsi-SIC kerete
Három új játékossal véglegesítette tizennégy fős keretét a hazai bajnok és
kupagyőztes Sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata, amely
tegnap elkezdte a felkészülést a következő idényre. A háromszéki klubnál
folytatja a 25 éves montenegrói válogatott, Jelena Vucetic és az amerikai
Alyssia Brewer, de csatlakozott a csapathoz a 17 éves Ștefania Cătinean
is. „Vucetic irányítóként és dobóhátvédként is bevethető, támadásban nagyon jók az ösztönei. A szezon kezdetén sérülés miatt nem számíthatunk
Ghizilă játékára, így mindenképp szükségünk van egy olyan kosárlabdázóra, aki ezeken a pozíciókon játszik, főleg, hogy az Európa-kupában
hosszabb cserepadra van szükségünk” – mondta a szentgyörgyieket edző
Zoran Mikes. Beszélt a 29 éves Brewerről is, aki legutóbb a Pécs centereként figyelemre méltó 11,1 pontot és 8,6 lepattanót átlagolt azon 16 találkozó során, amelyen pályára lépett.

