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Csíkszeredába került Románia 
Szuperkupája teremlabda-
rúgásban, miután a bajnoki 
címvédő Imperial Wet csa-
pata szerda este megnyerte a 
Román Kupa-győztes Călărași 
elleni döntőt. Pár nap múlva 
már az élvonalbeli pontvadá-
szat 2019–2020-as szezonja is 
elkezdődik, ahol a hargitaia-
kat főesélyesként emlegetik a 
megfogyatkozott mezőnyben.

 » DOBOS LÁSZLÓ, JÓZSA CSONGOR

A román bajnoki cím elnyerése 
után második serlegét emel-
hette magasba a Csíkszere-

dai Imperial Wet férfi  teremlabda-
rúgó-csapata, miután a szezonnyitó 
szerda esti Szuperkupa-döntőben 
5-1-re legyőzte a Román Kupa-cím-
védő Călărași-i Dunărea gárdáját. 
A Buzăuban rendezett mérkőzésen 
végig a székelyföldi gárda akarata 
érvényesült. A hargitaiak taktikai-
lag uralták a játékot, bár a játékve-
zetők a regátiak színészkedéseire 
könnyen ítélték a faultokat. „Azért 
kellett ennyire erősíteni a keretet, 
hogy a játékvezetők ne tudják be-
folyásolni az eredményt, a kiosz-
tott hat fault kész komédia volt, de 
már lassan hozzászoktunk ehhez” 
– mondta a mérkőzés után Görbe 
Walter csapattulajdonos. Ezzel a 
sikerrel megadták az alaphangot az 
élvonalbeli bajnokság 2019–2020-
as szezonjának, amelynek első 
fordulójában újabb Imperial Wet–
Dunărea összecsapás lesz. Ezt hét-
főn 18 órakor rendezik a Duna-parti 
városban. Az alapszakasz eredeti-
leg vasárnap kezdődött volna, de a 
Kolozsvári Clujana–Székelyudvar-
hely találkozót elhalasztották, mert 
a Szamos-partiak sportcsarnoka 
foglalt a tervezett időpontban. Lesz 
viszont Temesvári Informatica–
Galaci United összecsapás kedden 
18 órakor, mivel az első etapban a 
Dévai Autobergamo a szabadnapos.

Címvédésre számítanak
Arról már korábban beszámoltunk, 
hogy eddig egyetlen szezonban 
sem volt ennyire kevés induló a 
Liga 1-ben, mint most. „A legtöbb 
helyen anyagi gondok vannak, a 
két feljutó, a Marosvásárhelyi VSK 
és a Kézdivásárhelyi SE nem vál-
lalta az indulást az élvonalban. A 
Jászvásári Poli az előző idényben 

AZ ÚJABB SERLEGET NYERŐ CSÍKSZEREDAI IMPERIAL WET A 2019–2020-AS IDÉNYBEN IS FŐESÉLYES

Szuperkupával hangoltak a Liga 1-re

Érvényesült a papírforma. A csíkiak magabiztosan játszva nyerték meg a Szuperkupát

 » „Mindenki-
nek látnia kell, 
hogy most az 
lenne a járha-
tó út, ha helyi 
támogatók 
bevonásával 
alakítanánk 
ki a csapatok 
költségvetéseit, 
reális bérekkel 
szerződtetnénk 
a játékosokat, és 
így a kis költség-
vetésű klubok is 
versenyezhetné-
nek egymással” 
– ecsetelte Jakab 
Zoltán.

a legjobbak között játszott, de idén 
visszalépett. Az igaz, hogy a Dévai 
West szerette volna, hogy ott legyen 
a Liga 1 mezőnyében, de mivel tavaly 
a másod osztályban nem volt csa-
pata, csak az ifj úsági bajnokságban 
szerepelt, a szövetség nem engedé-
lyezte” – magyarázta Kacsó Endre, a 
román U19-es ifi válogatott szövetségi 
kapitánya. A marosvásárhelyi tréner 
szerint várható, hogy a bajnokság 
színvonala csökken, miként az is 
meglehet, hogy sokkal keményebb 
lesz a harc az arany éremért. „Annak 
nem sok értelme volt, hogy egy bizo-
nyos csapat csak az egyszerű részvé-
tel miatt legyen tagja a mezőnynek. 
A hét együttessel keményebb lesz 
a küzdelem: Csíkszereda és Galac 
egyértelműen kiemelkedik, Călărași 
pedig legfeljebb a harmadik helyért 
lesz versenyben. Ha most kellene 
megtippelni, hogy ki nyeri a kiírást, 
akkor egyértelmű, hogy mindenki az 
Imperial Wetet mondja” – vélekedett.

Kacsó kiemelte, az idei verseny-
kiírás szerint csak öt idegenlégióst 
lehet nevezni a mérkőzésekre, egy 
romániai, U23-as korosztályú terem-
labdarúgónak pedig folyamatosan a 
pályán kell lennie – ezáltal a hazai fi -
atalok több játéklehetőséget kapnak 
és fejlődik a román teremlabdarúgás.

Tucatjátékosok helyett értékek
Jakab Zoltán, Románia felnőttvá-
logatottjának korábbi szövetségi 
kapitánya, a Székelyudvarhelyi FK 
jelenlegi technikai igazgatója üdvözli 
a légiósok számának visszaszorítá-
sát, de szerinte hosszú az út, amíg 
„kilábalnak a gödörből”. Kiemelte: 
a hazai futsalnak nem tucatjátéko-
sokra van szüksége, hanem olyan lé-

giósokra, akiktől tanulhat. „Már rég 
túllőtt a célon a külföldiek leigazolá-
sa, felverte a fi zetéseket, így a klubok 
egyre nehezebben tudták megtarta-
ni a helyi jó sportolókat, vagy pedig 
két-három év alatt csődbe mentek. 
A hazai futsalosok egyre kevesebb 
játékpercet töltöttek a pályán, így 
inkább abbahagyták a sportot. To-
vábbá közpénzen is egyre nehezebb 
fenntartani a klubokat” – tette hozzá 
Jakab. Rámutatott arra is, hogy ré-
gebben fordulónként egy mérkőzést 
műsorára tűzött valamely országos 
tévécsatorna, két éve viszont csak a 
szakszövetség YouTube-csatornáján 
lehet követni az összecsapásokat, 
ami reklámnak nagyon kevés.

„Mindenkinek látnia kell, hogy 
most az lenne a járható út, ha helyi 
támogatók bevonásával alakítanánk 
ki a csapatok költségvetéseit, reális 
bérekkel szerződtetnénk a játékoso-
kat, és így a kis költségvetésű klubok 
is versenyezhetnének egymással” 
– ecsetelte Jakab Zoltán. Szerinte az 
építkezést alulról kellene kezdeni, 
mert nem az a gond, hogy az élvonal-
ban csak hét gárda van – a világbaj-
nok olaszoknál is csak tízcsapatos a 
bajnokság –, hanem hogy szerény 
a másodosztály és a harmadosztály 
hiányzik. „A Liga 2-ben kellene len-
nie húsz csapatnak, plusz el kellene 
indítani a harmadosztályt is, ahol 
két-három megye gárdái játszaná-
nak. Ha egy tehetséges sportoló el-
kezdi lentről, akkor már úgy érkezne 
az élvonalba, hogy két idényt lehú-
zott alul, lenne egy kis tapasztalata” 
– összegzett. 

A Liga 2 összesen tizenegy együt-
tessel rajtol idén, a Liga 3 viszont 
még csak papíron sem szerepel. 

 » RÖVIDEN

Győzelemmel kezdett a címvédő
Románia női asztalitenisz-válo-
gatottja 3-0-ra legyőzte Szlovákia 
együttesét a franciaországi csa-
pat-Európa-bajnokság első csoport-
jának első mérkőzésén. A Szőcs 
Bernadette, Elizabeta Samara és 
Daniela Dodean Monteiro összeállí-
tású piros-sárga-kék együttes, mint 
ismeretes, címvédőként szerepel 
a kontinensviadalon, ahol lapzár-
tán után azzal a spanyol gárdával 
játszott a negyeddöntőbe jutásért, 
amelyik korábban 3-0-ra szintén 
felülmúlta a szlovákokat. A szerda 
esti sikerükhöz hozzátartozik az is, 
hogy Dodean játék nélkül nyert, 
a szlovákok maradék két játékosa 
ugyanis ételmérgezés miatt nem 
tudott asztal mellé állni. Magyaror-
szág női együttese csütörtök kora-
délután harcolta ki elsőségét a C 
csoportban, a belgák elleni sikerét 
követően ugyanis Fehéroroszorszá-
got is legyőzte 3-0-ra a továbbju-
táshoz. A negyeddöntők pénteken 
lesznek, hogy utána szombaton az 
elődöntőket, vasárnap pedig a dön-
tőket rendezzék a seregszemlén.
 
Bajnokok Ligája-selejtezőre
készülnek Nagyváradon
Nagyárad lesz a házigazdája a férfi  
vízilabda-Bajnokok Ligája második 
selejtezőkörében a C csoport küz-
delmeinek egy hét múlva, amikor 
a román bajnoki ezüstérmes VSK 
az olasz Brescia, a grúz Tbiliszi 
Lokomotiv és a spanyol Barcelona 
együtteseivel találkozik a továbbju-
tást jelentő első két hely megszer-
zéséért. Az első körből továbbjutott 
Steaua a spanyolországi E kvar-
tettben játszik majd a házigazda 
Terrassa, a francia Team Stras-
bourg és a szerb Sabac gárdájával, 
de lesznek mérkőzések Budapesten 
is, ahol a kvalifi kációs szakaszba 
most bekapcsolódó Budapesti 
OSC csobban majd a medencében 
a német Potsdam, az orosz Sintez 
Kazany és a Moszkvai Dinamóval 
teljes D csoportban.
 
Gondok vannak a Naţional Arena
gyepszőnyegével
Románia felnőtt férfi  válogatott-
jának szerda esti edzését sem 
bírta ki a bukaresti Național Arena 
frissen felújított gyepszőnyege. 
A DigiSport beszámolója szerint a 
fővárosi önkormányzat által 240 
ezer euróért elvégzett beruházás 
minősége kívánnivalót hagy maga 
után, és a csütörtök esti Romá-
nia–Spanyolország Európa-bajnoki 
selejtezőmérkőzés előtt felújítást 
igényelt. A gyepszőnyeget 2017-
ben 60 ezer euróért lefektető hazai 
vállalat közleménye szerint az új 
import gyep mindössze a költségek 
felpumpálását célozta.
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 » D. L.

A Csíkszeredában pénteken és 
szombaton 18.30-tól rendezendő 

Sportklub–Sapientia U23 mérkőzé-
sekkel kezdődik a 2019–2020-as ro-
mán felnőtt jégkorongbajnokság alap-
szakasza. A pontvadászatban újfent 
hét együttes – a címvédő Brassói Co-
rona, a Galac, a Sportklub, a Gyergyói 

HK, a Steaua, a Sportul Studențesc 
és a Sapientia U23 – szerepel, így a 
kiíráson sem változtattak. A tervek 
szerint a csapatonként 36 mérkőzéses 
alapszakasz január végéig tart, ebben 
a szakaszban minden csapat hatszor 
mérkőzik meg minden ellenfelével, 
háromszor hazai pályán, és három-
szor idegenben. Az alapszakaszt rá-
játszás követi, az első négy helyezett 

elődöntőbe jut, ahol az alapszakasz-
győztes a negyedikkel, a második pe-
dig a harmadikkal játszik a döntőbe 
jutásért. Az elődöntő három, a döntő 
pedig négy nyert mérkőzésig tart. Az 
idegenlégiósokra vonatkozó szabály 
nem változott, minden csapat min-
den mérkőzésen hat idegenlégióst 
használhat, a kapuban csak román 
állampolgársággal rendelkező, a ro-

mániai válogatottban használható já-
tékos állhat. A szakszövetség hangsú-
lyozta, hogy a nyilvánosságra hozott 
program a csapatok és a válogatottak 
szükségletei szerint még változhat, je-
len állás szerint viszont az első Sport-
klub–Brassó rangadó szeptember 
15-én lesz, de Brassó–Gyergyói HK 
találkozókra is lehet számítani ebben 
a hónapban.

Megszokott kiírás szerint rajtol a hazai jégkorongidény
 » Az idegenlé-

giósokra vonat-
kozó szabály nem 
változott, minden 
csapat minden 
mérkőzésen hat 
idegenlégióst 
használhat, a ka-
pus viszont csak 
hazai hokis lehet.




