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Keretet szűkített
Kim Rasmussen

K im Rasmussen szövetségi kapi-
tány kihirdette Magyarország 

női válogatottjának 18 főre szűkített 
utazókeretét a Japánban november 
30-án kezdődő világbajnokságra. A 
bővített névsorhoz képest kikerült 
a csapatból többek között a Vác irá-
nyítója, Lakatos Rita, de a balátlövő 
Klivinyi Kinga (FTC) és a balszélső 
Puhalák Szidónia (Győri ETO) sem 
vehet részt a seregszemlén.

A Magyar Kézilabda-szövetség 
(MKSZ) hivatalos honlapja által 
idézett szakvezető rámutatott, hogy 
sok fi atal kapott helyett az együttes-
ben, amit bár sokan kockázatosnak 
tartanának, szerinte mindegyikünk-
nek kiemelkedően jó a hozzáállása. 
Szerinte a lehető legjobb felállásban 
utaznak el, később pedig eldönti, 
hogy ki lesz az a két kézilabdázó, aki 
tartalékos marad a világbajnokság-
ra. „ Eddig mindig két kapussal ját-
szottuk a mérkőzéseket, így vagy kö-
zülük, vagy beállók, esetleg a belső 
pozíciókban szereplők közül válasz-
tom majd ki a rajtra a két tartalékot” 
– mondta Rasmussen, megjegyezve, 
hogy mind Bíró Blanka (FTC), mind 
Kiss Éva (Győri ETO) a Bajnokok 
Ligájában edződtek, ugyanakkor a 
DVSC hálóőre, Triff a Ágnes rendkí-
vül nyugodt játékos, aki biztosan há-
rít sok lövést. „A jobbszélsők közül 
a Lukács Viktória–Faluvégi Dorottya 
párossal dolgoztuk végig az évet, itt 
nincs meglepetés, készen állnak a 
vb-re. A jobbátlövők közül Kovács 
Anna minden szempontból nagysze-
rű formát mutatott az ősszel, és bár 
egy éve nem dolgozott velünk, jól 
ismeri a rendszert, amiben játszunk, 
védekezésben is hasznos, csakúgy, 
mint Kiss Nikoletta, aki messziről 
is hatékony tud lenni” – magyaráz-
ta döntését Rasmussen. Kitért az 
irányítókra is, hangsúlyozva, hogy 
Kovacsics Anikó és Tóth Gabriella 
folyamatosan együtt dolgoztak a 
válogatottal, és miközben előbbi 
csapatkapitányként egyértelműen 
a válogatott vezére, addig utóbbi 
sokat fejlődött az elmúlt időszak-
ban. „Rájuk bízhatom a pályán a 
támadások vezénylését” – szögezte 
le. Újoncként Vámos Petra került 
be a keretbe, aki Rasmussen szerint 
dinamikus, erős és jól védekezik, 
bármelyik belső poszton bevethető 
játékos. „Beálló pozícióban már 
tavaly is jól teljesített Szabó Laura és 
Tóvizi Petra, de itt tovább fi atalí-
tunk, Pásztor Noémi is velünk lesz, 
sokat fejlődött, készen áll a tornára. 
Ami a balátlövőket illeti, itt talán 
nem is balátlövőkről kell beszél-
nünk, hiszen Háfra Noémi és Tomori 
Zsuzsanna egyaránt bevethető a 
másik oldalon és védekezésben is, 
utóbbi játékos támadásban is fontos 
szereplő, passzai, szervezőkészsége, 
ütemérzéke végett. Bevallom, ezen a 
poszton volt a legnehezebb dönte-
nem, és vérzett a szívem a kimara-
dókért” – fogalmazott a szakember. 
Balszélen Schatzl Nadine és Márton 
Gréta utaznak majd, és amíg előbbi 
a legutóbbi seregszemlén is jól tel-
jesített utóbbi az elmúlt időszakban 
győzte meg a szakembert a beválo-
gatásához.

Magyarország, mint ismeretes, 
Romániával, Spanyolországgal, 
Montenegróval, Kazahsztánnak és 
Szenegállal egy csoportban kezd 
majd Japánban. (Krónika)

Megköszönték László Csabá-
nak a Sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK élvonalbeli labdarú-
gócsapatánál végzett veze-
tőedzői munkáját, és közös 
megegyezéssel szerződést 
bontottak vele. A Liga 1 kieső-
helyei felé sodródott együttest 
Leontin Grozavura bízták, aki 
a szezon végéig szóló megálla-
podást írt alá.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

K özös megegyezéssel felbon-
totta László Csaba vezető-
edzői szerződését a Sepsi -

szentgyörgyi Sepsi OSK, a nyá-
ron érkezett székelyudvarhelyi 
szakember helyére pedig Leontin 
Grozavut nevezték ki a Liga 1-es 
labdarúgócsapat élére. Mindezt 
tegnap, rendkívüli sajtótájékoz-
tató alkalmával jelentette be a 
háromszéki klub tulajdonosa, Di-
ószegi László, aki amellett, hogy 
megköszönte a távozó edző eddi-
gi munkáját, azt is hangsúlyozta, 
hogy László Csaba továbbra is ná-
luk fog dolgozni.

„Tizennégy órás maratoni tár-
gyalás után közösen úgy döntöt-
tünk, hogy Leo Grozavut nevez-
zük ki. Remélem, hogy sokkal 
több eredményt tudunk elérni és 
visszacsalogatjuk a nézőket a sta-
dionba” – mutatta be a klubvezető 
az új vezetőedzőt, akivel a szezon 
végéig szóló megállapodást kö-
töttek. A Sepsi OSK ügyvezetője, 
Hadnagy Attila emlékeztetett rá, 
hogy játékosként Botoșaniban 
dolgozott együtt Grozavuval. „Tu-
dom, hogy mire képes és azt is 
tudom, hogy ez a csapat többre 
képes” – fogalmazott.

Ezt a véleményt osztja az új ve-
zetőedző is, aki bevallotta, hogy 
a háromszéki piros-kékek kere-
te fontos tényező volt számára a 
Sepsi OSK-tól érkezett ajánlat el-
fogadásában. „Egyelőre nincs sok 

A SEPSISZENTGYÖRGYI FUTBALLKLUB SZERZŐDÉST BONTOTT LÁSZLÓ CSABA VEZETŐEDZŐVEL

Leo Grozavuval folytatja a Sepsi OSK

Új fejezet. Leo Grozavut (jobbra) tegnap mutatták be a Sepsi OSK vezetőedzőjeként 

 » A játékos-
keret szerintem 
többre képes, 
mint amit eddig 
mutatott. A 
futballisták egy 
részét már isme-
rem” – mondta 
tegnapi bemu-
tatásakor Leo 
Grozavu, a Sepsi 
OSK új vezető-
edzője.

mondanivalóm, csak annyi, hogy 
azt szeretném, ha a vezetőség bizal-
mát jó eredményekkel és jó játékkal 
hálálhatnám meg. Azt szeretném, 
hogy az emberek szívesen jöjjenek 
a stadionba” – fogalmazott az 52 
éves szakember. Hozzátette, Sepsi-
szentgyörgyön minden adott a si-
ker eléréséhez. Van infrastruktúra, 
pénzügyi stabilitás és nyugalom. 
„Nincsenek botrányok, mindenki 
tudja a feladatát. A játékoskeret 
szerintem többre képes, mint amit 
eddig mutatott. A futballisták egy 
részét már ismerem. Jelenleg nehéz 
lenne a playoff ra gondolni, de ha 
nem álmodnék róla, nem lennék 
edző. Még sok pont van versenyben 
és bár egyelőre jelentős a lemaradá-
sunk, a futballban ez könnyen vál-
tozhat” – fűzte hozzá Grozavu.

Grozavu vezetőedzői pályafutása 
során három alkalommal is edzette 
a Botoșanit, de dolgozott Gheorghe 
Hagi utánpótlás-nevelő központ-
jában, edzette a Nagyváradi Lu-
ceafărult és a Medgyest is. Utoljára 
tavaly, a Temesvári Poli, majd a 
Ploiești-i Petrolul szakvezetője volt. 
Nyáron tárgyalt a Dinamóval is – 
amelynek színeiben hátvédként 105 
alkalommal lépett pályára 1992 és 

1998 között – de a Ștefan cel Mare 
útiak végül Dusan Uhrint nevezték 
ki – épp annak az Eugen Neagoénak 
a helyére, aki tavaly playoff -ba ve-
zényelte a Sepsi OSK-t. A fővárosiak 
kieső helyen álltak akkor, azóta 21 
ponttal a kilencedik helyig tornáz-
ták fel magukat, miközben a Sepsi 
OSK továbbra is keresi a győzelem 
felé vezető utat. Az alapszakasz 
eddigi 16 fordulója során mindösz-
sze kétszer nyert, döntetlenek te-
rén viszont „rekordernek” számít 
a mezőnyben, hiszen tíz alkalom-
mal is pontosztozkodással zárta a 
mérkőzéseit. Jelenleg 16 ponttal a 
11. helyen áll a tizennégy csapatos 
élvonalban, és kereken tíz pont a 
hátránya az utolsó, még felsőházi 
rájátszásra jutást biztosító hatodik 
helyen álló Medgyessel szemben.

A válogatott Európa-bajnoki se-
lejtezőmérkőzései miatt most szü-
netel a Liga 1-es bajnokság, ezért 
Leo Grozavunak lesz ideje meg-
ismerkedni új csapatával. Ebben 
segítségére lehet Ilyés Róbert, aki 
László Csaba leváltása ellenére 
másodedző marad a Sepsi OSK-
nál. Grozavu első tétmeccsét no-
vember 25-én, a Viitorul vendége-
ként vívja meg.
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Beiktatták tegnap tisztségébe Ionuţ 
Stroét, aki Elisabeta Lipă 2017 ja-

nuári távozása óta a negyedik sport-
minisztere lett Romániának. A szoci-
áldemokrata párti (PSD) kormányzás 
idején regnáló Marius Duncă, Ioana 
Bran és Bogdan Matei után most a 
nemzeti liberális (PNL) Orban-kabinet 
képviselője a fi nanszírozásra helyez-
né a hangsúlyt. Az idei évben minden 
korábbinál nagyobb költségvetésből 
gazdálkodó tárca új vezetője szerint 
vegyes állami és magántámogatás 
jelentené a megoldást a sport számá-
ra. „Ennek érdekében szeretném, ha 
változna a szponzorizációs törvény 
úgy, hogy a vállalkozói szféra érde-
kelté váljon a sport támogatásában. 
Azt is szeretném, ha több évre előre 

megtervezett költségvetéssel számol-
hatnánk, mert ez szükséges lenne a 
sportban. Ugyanakkor a 114-es ren-
delet káros előírásait is eltöröltetném, 
mert 2018-as bevezetése előtt a romá-
niai sportélet támogatásra lelt a luxu-
sadó révén” – mondta tegnap Stroe. 
Meglátása szerint jelenleg mind a 
sport területén, mind az ifj úsággal 
kapcsolatos tevékenységek területén 
hiányzik a tervezés és egy általános 
stratégia. Ő ezen változtatni szeretne, 
mint ahogyan sportágakra lebontva 
is szeretne megtervezett elgondolá-
sokat látni a fejlődés érdekében. Pri-
oritásai között az élsportolók jutal-
mazását említette, decentralizációt 
ígér, ugyanakkor, amikor a miniszté-
riumhoz tartozó elhanyagolt sportbá-
zisokról beszélt, elismerte, hogy jelen 
pillanatban a jövő évi labdarúgó-Eu-

rópa-bajnokságra és a tokiói nyári 
olimpiára kell fókuszálniuk.

Stroe beiktatásakor Ludovic Orban 
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 
az új tárcavezető felel a 2020-as lab-
darúgó-Európa-bajnokság bukaresti 
szervezése kapcsán felmerülő tárca-
közi kapcsolatokért, ugyanakkor tisz-
teletbeli kormányfői tanácsadóként 
Gheorghe Popescu is tisztségben ma-
rad, hogy a jövő évi kontinensviadal 
kapcsán segítsen. A nemzeti liberális 
(PNL) elöljáró elmondása alapján az 
egykori válogatott futballista politi-
kailag független, szakértelmére pe-
dig továbbra is szükségük van. Gică 
Popescut, mint ismeretes, még a szo-
ciáldemokrata (PSD) Mihai Tudose 
kormányfő mandátuma során kérték 
fel a feladatra, amit Viorică Dăncilă 
kormányzása idején is folytatott.

Sportbarát szponzortörvényt akar az új szakminiszter

 » „Szeretném, 
ha változna a 
szponzorizációs 
törvény úgy, 
hogy a vállal-
kozói szféra ér-
dekelté váljon a 
sport támogatá-
sában” – mondta 
tegnapi beiktatá-
sakor Románia új 
sport- és ifjúság-
ügyi minisztere, 
Ionuț Stroe.




