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Molnár Ede is tagja annak a 
romániai hegyikerépár-vá-
logatottnak, amely kvótát 
szerzett a jövő évi nyári olim-
piára. A háromszéki sportoló 
büszke, hogy hozzájárult a si-
kerhez, és bár várhatóan nem 
ő rajtol majd el Tokióban, a 
meghívás további versenygyő-
zelmekre sarkallja.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

„B oldogsággal tölt el, 
büszke vagyok mind a 
válogatottra, mind ma-

gamra” – mondta a Krónikának 
Molnár Ede, aki Románia hegyike-
rékpár-válogatottjának tagjaként 
kvótát szerzett a 2020-as tokiói 
nyári olimpiára. A Dinamo-BikeX-
pert-Superbet csapatának három-
széki versenyzője mellett Lucian Lo-
gigan és Vlad Dascălu gyűjtögették 
a pontokat az országnak, a meghívó 
pedig utóbbi révén idejekorán meg-
érkezett, hiszen az U23-as világbaj-
nokságot megnyerve részt vehetnek 
az ötkarikás játékokon. Románia 
először és eddig utoljára 2004-ben, 
az athéni olimpián volt érdekelt a 
mountain bike szakágban.
Molnár 2015-ben kezdett el az akkor 
még BikeXpert Racing Team néven 
jegyzett csapat színeiben versenyez-
ni, azóta betársult a Dinamo és a 
Superbet is a projektbe. „2014-ben, 
amikor 18 éves voltam, volt egy szé-
kelyudvarhelyi támogatóm. Csapat 
nem volt mögötte, de minden adott 
volt a fejlődésemhez. Nyáron utaz-
tam először a szövetséggel a ma-
cedóniai Balkán-bajnokságra, mert 
megnyertem a junior profi  országos 
bajnokságot. A Balkán-bajnoksá-
gon a harmadik lettem a korosztá-
lyomban és akkor fi gyelt fel rám a 
Bike Expert Racing Team” – idézte 
fel a sportoló, aki az egyik legjobb 
hazai terepkerékpárossá nőtte ki 
magát a felnőtt mezőnyben is.

Kvalifi kációs csapatmunka
„Nem is az olimpiát megnyerni a 
nehéz, hanem oda kijutni” – fo-
galmazott a sepsiszentgyörgyi te-

A TEREPKERÉKPÁROS MOLNÁR EDE TAGJA AZ ÖTKARIKÁS JÁTÉKOKRA KVALIFIKÁLT ROMÁN VÁLOGATOTTNAK

„Olimpiára kijutni az igazán nehéz”

Letekerte. Molnár Ede a további versenyein is helytállásra törekszik

 » „Nálunk 
nincsenek ke-
rékpárutak. Ha 
kimész az erdőbe, 
lehet, megesz a 
medve, ha elha-
gyod a várost, 
akkor több mint 
biztos, hogy meg-
kergetnek a pász-
torkutyák. Ezért, 
amikor szervez-
nek versenyt, az 
emberek kapnak 
az alkalmon” – 
mondta Molnár 
Ede.

repkerékpáros, utalva a kvalifi kációs 
sorozat nehézségeire. Mindhárman 
gyűjtötték pontokat, mert csak úgy 
lehetett esélyük bekerülni a legjobb 
21 ország közé – Japán házigaz-
daként alanyi jogon részt vehet az 
olimpián –, ráadásul nem is minden 
pontszerző verseny számít be az ösz-
szesítettben. „Mikor kezdtük, még 
mi sem értettük igazán a rendszert, 
de mikor láttuk, hogy van esélyünk, 
már csak a matematikára alapoztuk. 
Figyelni kell, hogy mely országok 
állnak szorosan előttünk és mögöt-
tünk, és ugyanazokra a versenyekre 
kell elmenni, amelyeken sportolóik 
is részt vesznek. Két héttel ezelőttig 
a kvalifi kációt érő 21. helyen voltunk. 
Kollégánk megnyerte az U23-as vb-t 
ezért kaptunk meghívót. Nagyon 
nagy dolog” – ecsetelte. Az ötkarikás 
játékokon viszont csak 53 sportoló 
vehet részt. A ranglista első három 
helyezettje 3-3 versenyzőt, az azt 
követő öt ország 2-2 kerékpárost ne-
vezhet, a többieknek pedig csak egy 
indulójuk lehet. Molnár szavai sze-
rint a legtöbb pontot szerző bringás 
vehet részt, de mivel Dascălu U23-as 
világbajnoki címe hozta a meghívót, 
várhatóan ő rajtol majd el – ők pedig 
csapattársként kísérik el az esemény-
re. „Rengeteg pontot gyűjtöttünk, 
másfél év múlva pedig meghívottak 
vagyunk, ez szuper. Mivel meghí-
vottak vagyunk, én személy szerint 

megpróbálok majd helytállni azokon 
a közelebbi versenyeken, ahová ed-
dig esetleg még nem tudtam eljutni” 
– fűzte hozzá.

Hátráltató infrastruktúra
Molnár Ede hangsúlyozta, számukra 
a hazai fejletlen infrastruktúra okoz-
za a legnagyobb problémát, mert az 
autópályák hiánya és a kevés nem-
zetközi repülőtér megnehezíti az 
utazást. Eleinte még megpróbáltak 
minden hétvégén külföldön verse-
nyezni, de ez nagyon megterhelő volt, 
így egy-egy hazai hétvégét iktattak a 
programjukba. „Az év elején próbá-
lunk minél több edzőtábort letudni. 
Télen Törökországban vagy Spanyol-
országban, ahol viszonylag melegebb 
van. A szezon során megpróbáltunk, 
olyan versenyeken részt venni, ahol 
van esélyünk pontot gyűjteni. Példá-
ul egy kisebb kategóriájú C2-esen az 
első 10 helyezett kap pontot, az első 
30-at az utolsó 1-et. De például egy 
C1-esen a nyertes 60 pontot kap és az 
első 15 helyezettet pontozzák. Ezeken 
nagyobb a konkurencia, erősebbek a 
vetélytársak” – magyarázta. Az olim-
piai kvalifi kációs szakasz különben 
jövő májusban zárul, meglátása sze-
rint pedig a nagy hagyományokkal 
bíró országok a favoritok. Így például 
a világbajnok svájciak sok éve a leg-
erősebbek, de az olaszok és a franciák 
is a második, illetve harmadik helyen 

állnak a ranglistán. „Ez ugye tech-
nikai sport, ezért költséges. Minden 
drága. Mind az utazás, mind az al-
katrészek. Én ezért is szeretek kevés-
bé népszerű pontszerző versenyekre 
járni, mert ott csak olyanokkal ver-
senyzek, akik például szintén féléves 
abroncson tekernek, vagy ugyanúgy 
nincs szerelőjük. Ukrajna, Görögor-
szág, Szlovénia, Horvátország közeli 
riválisok” – ecsetelte.

Romániai versenykavalkád
Személy szerint az olaszországi és a 
görögországi versenyeket kedveli, mi-
vel ott megpróbálják csábítóvá tenni 
a helyszínt. Törökország ezzel szem-
ben csak arra törekszik, hogy minél 
többen legyenek a startvonalnál és 
bár gondoskodnak a versenyzőkről, a 
szervezés szakmai része kívánnivalót 
hagy maga után. „Nagyon fel akarnak 
törni és rengeteg pénzt költenek erre 
a célra. Ritkán utaznak, mindig ma-
guknak szervezik a versenyeket. Csak 
pontszerző versenyeik vannak. Sok 
meghívót szoktak küldeni a környező 
térségek sportolóinak” – mondta.
A hivatásos terepkerékpározást Ro-
mániában még kevesen ismerik. Ez 
Molnár Ede szerint amiatt van, mert 
edzéshelyszíneiket és versenyeiket 
nem lehet fi lmezni. „Nem olyan, mint 
egy futballpálya, ezért nem annyira 
felkapott és népszerű. De ha visz-
szanézek, hogy ezelőtt három évvel 
hol tartott a romániai kerékpársport 
és hol tartunk most, akkor azt mond-
hatom, hogy rengeteget fejlődött” – 
mondta. Versenyekben is bővelkedik 
az ország, amellett, hogy szerveznek 
hat nemzetközi pontgyűjtő viadalt, 
hétvégenként bőségesen lehet ve-
télkedőkben válogatni. „Bukarest 
mellett van például Kelet-Európa leg-
népesebb versenye. Pár évvel ezelőtt 
rájöttek, hogy nagy üzlet a szervezés, 
mert nálunk nem mindenki tud úgy 
biciklizni, mint külföldön. Nálunk 
nincsenek kerékpárutak. Ha kimész 
az erdőbe, lehet, megesz a medve, 
ha elhagyod a várost, akkor több 
mint biztos, hogy megkergetnek a 
pásztorkutyák. Ezért, amikor szer-
veznek versenyt, az emberek kapnak 
az alkalmon. Szerintem nagyon nagy 
szakággá növi ki magát” – vélekedett 
Molnár Ede.
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 » KRÓNIKA

Ö rült a három pontnak, a pályán 
mutatott játékkal viszont elége-

detlen volt Cosmin Contra, Románia 
labdarúgó-válogatottjának szövetségi 
kapitánya, miután csak 1-0-ra nyerték 
meg hazai mérkőzésüket Málta ellen 
a 2020-as Európa-bajnoki csoport-
selejtezők hatodik fordulójában. A 
ploiești-i találkozó egyetlen találatát 
George Pușcaș szerezte, de az U21-es 
válogatottal Európa-bajnoki elődöntőt 
játszó Bihar megyei csatár mellett több 
korábbi korosztályos csapattársa is pá-
lyára léphetett. Így Ianis Hagi és a Mol 
Fehérvárnál szereplő szatmári Adrian 
Rus is. Utóbbi teljesítményével elége-

dett volt Contra, Alexandru Chipciutól 
viszont többet várt volna el. Értékelé-
sekor elmondta: megérti a szurkolók 
elégedetlenségét, őt is bosszantotta, 
hogy a máltaiak veszélyeztetni tud-
ták a kapujukat, de meglátása szerint 
megesik, hogy a futballisták néha 
gyengébben játszanak. Leszögezte, 
hogy alaposan elemzik majd a történ-
teket, de véleménye szerint a vártnál 
nehezebb győzelem annak tudható be, 
hogy helyzeteiket nem tudták az elején 
értékesíteni, az emiatt felgyülemlett 
frusztráció pedig megzavarta tanítvá-
nyai tisztánlátását. „Egy nagyon fi atal 
kerettel léptünk pályára. Egy adott 
ponton káosz volt a játékunkban, de 
ezt én a tapasztalatlanságunk számlá-

jára írom” – tette hozzá, hangsúlyozva, 
hogy a három pontot így is begyűjtöt-
ték, amellyel versenyben maradtak az 
Eb-kvalifi kációért. Ebben az F csoport-
ban vasárnap este 4-0-ra nyert Spa-
nyolország hazai környezetben a 
Feröer szigetek ellen, így továbbra is 
hibátlan mérleggel vezeti a hatost, a 
Svédország–Norvégia rangadó viszont 
1-1-gyel zárult, ami a csoportmásodik 
helyért harcoló Romániának kedvez. 
Hat forduló után az állás: Spanyolor-
szág 18 pont, Svédország 11, Románia 
10, Norvégia 9, Málta 3, Feröer szigetek 
0. A selejtezők októberben folytatód-
nak, amikor is 12-én Románia a Feröer 
szigetek vendége lesz, majd három 
nappal később a norvégokat fogadja.

Vasárnap este rendeztek még mér-
kőzéseket a D és a J csoportokban is, 
meglepetést pedig az 1-1-gyel zárult 
Görögország–Liechtenstein összecsa-
pás jelentette. Svájc 4-0-ra verte 
ugyanakkor Gibraltárt, Örményország 
4-2-re nyert a bosnyákok ellen, a Grú-
zia–Dánia meccs 0-0-val zárult, míg 
Olaszország 2-1-re győzött Finnország-
ban. A D ötösben Írország 11, Dánia 9, 
Svájc 8, Grúzia 4, Gibraltár 0 pontról 
várja a folytatást, míg a J hatosban 
Olaszország 18 pont, Finnország 12, 
Örményország 9, Bosznia 7, Görögor-
szág 5, Liechtenstein 1 pont a sorrend.

Magyarország lapzártánk után 
Szlovákia legjobbjait fogadta az E 
csoportban.

Euro 2020: kiizzadta Románia a Málta elleni három pontot

 » „Egy adott 
ponton káosz 
volt a játékunk-
ban, de ezt én a 
tapasztalatlansá-
gunk számlájára 
írom” – mondta 
Cosmin Contra, 
Románia szövet-
ségi kapitánya.




