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 » KRÓNIKA

A Románia Csillaga érdemrend lova-
gi fokozatával tüntette ki tegnap 

Klaus Johannis államelnök Ivan Patz-
aichint. A Cotroceni-palotában tartott 
ünnepségen az épp hetvenedik szü-
letésnapját ünneplő legendás kenus 
meghatottan vette át az állami kitün-
tetést, bevallása szerint a sport révén 
vált azzá, aki, és a sport révén büszkén 
népszerűsítette az országot is. „Mindig 
is nyerni akartam, de ez nem volt egy-
szerű, és kevesen tudják azt is, hogy 
szinte semmi sem kezdődött jól a szá-
momra, mindig történt valami, ami 
miatt elölről kellett kezdenem a harcot 
céljaim elérése érdekében” – mondta 
a négyszeres olimpiai bajnok, akit egy 
törött lapát sem tudott eltántorítani 
álma megvalósításától. Patzaichin 
az 1968, 1972, 1980 és 1984-ben nyert 
aranyérmei mellett három ezüstérmet 
is begyűjtött az ötkarikás játékokon. 

 » JÓZSA CSONGOR

E lszenvedte első vereséget a terem-
labdarúgó-bajnokság alapszaka-

szában a Csíkszeredai Imperial Wet. 
A címvédő hétfőn este a tavalyi ezüs-
térmes Galaci United otthonában 
kapott ki 3-1-re. Bár az első félidőben 
többet támadott, többet birtokolta a 
labdát, és többet lőtt kapura a ven-
dég Imperial Wet, gólt csak a hazaiak 
lőttek. A második játékrészben sem 
változott a játék képe, találatot a 31. 
percben újból az ezüstérmes szerzett 
(2-0). Az egyenlítés érdekében a hátra-
maradt percekre kapusa helyett is me-
zőnyjátékost küldött a pályára a csíki-
ak szakvezetése, de a szépítés csupán 
31 másodperccel a vége előtt sikerült, 
amikor Küsmödi közelről betalált. A 
hátramaradt fél percben labdát sze-
reztek a galaciak, és Obadă belőtte az 
üresen hagyott csíki kapuba.

Gólzáporos mérkőzést hozott aznap 
Székelyudvarhelyen a helyi FK és a 
Călărași-i Dunărea közötti találkozó. 
A Mánya Szabolcs edző-játékos által 
irányított együttesnek nagyon fontos 
volt a pontok megszerzése hazai kör-
nyezetben a rájátszás felsőházának 
eléréséért, de a meccs nem kezdő-
dött jól számára: előbb három-, majd 
négygólos hátrányba került, de a szü-
netig azért sikerült felzárkózni 4-5-re. 
A második félidőben viszont ismét 
pontosabbak voltak a vendégek, akik 
végig előnyben játszva 10-7-re nyertek, 
és ezáltal eldőlt, hogy az udvarhelyi-

eknek már matematikai esélyük sem 
maradt elérni a felsőházi rájátszást. 
Kilenc lejátszott mérkőzésen csak hat 
pontot gyűjtöttek, ezért a hétcsapatos 
mezőnyben csak a nulla ponttal sereg-
hajtó Kolozsvári Clujeanát előzik meg. 
Az élen jelenleg a Galac áll 22 ponttal, 
de a címvédő Imperial Wet eggyel ke-
vesebb összecsapás során gyűjtött 21 
pontot.

A csapatok tegnap azt is megtudták, 
hogy kivel találkoznak a Román Kupa 
februári nyolcaddöntőiben, ahol a sor-
solás eredményeként Székelykeresz-
túri Egyesülés–KSE Kézdivásárhely 
(1-es párharc), Dévai Autobergamo–
Dévai West (2), Gyergyóremetei Ke-
reszthegy–Temesvári Informatica (3), 
Gyergyószentmiklósi Inter–Csíkszere-
dai Imperial Wet (4), Piatra Neamț-i 
Ceahlăul–FK Székelyudvarhely (5), 
Marosvásárhelyi VSK–Călărași-i Dună-
rea (6), Buzău-i Fortius–Kolozsvári 
Clu jana (7) és Iași-i Poli–Galaci United 
(8) mérkőzések lesznek. Az első kör-
ben a tavalyi négyes döntő résztvevői 
kiemeltek voltak, a mezőny többi tag-
ját egy urnába helyezték. A bajnokság-
ban hátrébb rangsorolt együttes lesz a 
házigazda, a továbbjutó sorsa egyetlen 
meccsen dől el. A folytatásban a 3-as 
párharc győztese a 6-oséval, a 8-as a 
4-essel, az 5-ös az 1-essel, a 7-es pedig 
a 2-essel találkozik. Ez azt jelenti, hogy 
az Imperial Wet már a negyeddöntő-
ben összetalálkozhat a Galaccal, az 
udvarhelyieknek viszont a papírforma 
szerint könnyebb útjuk lesz.

Johannis szerint egy nemzeti jelkép, 
egy élő legenda, aki rászolgált arra, 
hogy Románia történelmének legna-
gyobb kenusaként említsék. „Nap-
jainkban a romániai sportolóknak 
szükségük van ilyen példaképekre, 
mint Ivan Patzaichin, ugyanakkor egy 
határozott és egyértelmű támogatás is 
kell az állam részéről. Eddig sajnos a 
kormány nem kezelte prioritásként 
a sportot (…), de ezt helyre kell hoz-
nunk, a jelenlegi kormány pedig meg-
értette, hogy a versenysportot magas 
szinten kell támogatnia” – tette hozzá 
az államfő. Patzaichint a Nemzetkö-
zi Kajak-Kenu Szövetség a huszadik 
század sportolójának választotta, a 
száz leghíresebb román közé tartozik, 
ugyanakkor a nevét viselő egyesület 
révén népszerűsíti a Duna-deltát, ver-
senyek és kulturális események szer-
vezésével járult és próbál hozzájárulni 
a térség fejlődéséhez és a természet 
megóvásához.

Megtört a csíkiak veretlenségeKitüntették Ivan Patzaichint
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A Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) vezetőtanácsa 
egyöntetűen elfogadta tegnap 
a technikai bizottság ajánlá-
sát, így Mirel Rădoi lehet az 
Eb-pótselejtezőkre készülő 
felnőtt labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitánya. Az FRF-
et elnöklő Răzvan Burleanu 
bejelentése szerint legalább 
kétéves szerződést szeretnének 
kötni az U21-es csapatot sikerre 
vezető fi atal szakemberrel.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

„M irel Rădoi volt az első 
számú opciónk és a 
legjobb megoldás” 

– fogalmazott tegnap délután Răz-
van Burleanu, a Román Labdarú-
gó-szövetség (FRF) elnöke, miután 
a szervezet vezetőtanácsa egyönte-
tűen elfogadta a technikai bizott-

AZ ROMÁN LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGE HOSSZÚ TÁVRA TERVEZ A FIATAL EDZŐVEL A FELNŐTTVÁLOGATOTT ÉLÉN

Rădoi-ra bízták az Eb-kvalifi káció kivívását

Elismerés. Klaus Johannis (jobbra) elnök kitüntette a legendás Ivan Patzaichint

 » „Nem rövid 
távú mandá-
tumról van 
szó, legalább 
kétéves szerző-
dést szeretnénk 
kötni vele, több 
célkitűzéssel” 
– mondta az FRF 
első embere.

ság ajánlását a felnőtt férfi  válogatott 
szövetségi kapitányi tisztségére, és 
felhatalmazta a sportvezetőt, hogy 
tárgyaljon a fi atal szakemberrel a ki-
nevezésről. A 38 éves Rădoi, mint is-
meretes, 2018 márciusa óta az U21-es 
válogatottat vezeti, amellyel az idei 
korosztályos-Európa-bajnokságon 
bejutott az elődöntőbe, és 56 év után 
kivívta Románia olimpiai részvételét. 
Korábban még nem érezte magát fel-
készültnek arra, hogy a felnőttválo-
gatottnál dolgozzon, de tegnapi saj-
tótájékoztatóján Burleanu kiemelte, 

hogy feladata nem sokban tér majd 
el az eddigitől: reményt adjon, és ins-
pirálja az új generációt. „Felkészült, 
és képes kiharcolni az Eb-részvételt. 
Nem rövid távú mandátumról van 
szó, legalább kétéves szerződést sze-
retnénk kötni vele, több célkitűzés-
sel” – mondta az FRF első embere. 
Meglátása szerint Rădoi az U21-es 
csapattal már bizonyította hozzáérté-
sét, mert bár klubvezetőként valóban 
keveset dolgozott, épp szövetségi 
kapitányként ért el eddig sikereket. 
„A vezetőtanács lelkesen fogadta a 

technikai bizottság javaslatát. Megy-
győződésem, hogy ő a lehető legjobb 
megoldás jelenleg a válogatott szá-
mára. Az olimpiai részvételt már ki-
harcolta, és lehetősége lesz újra talál-
koznia azokkal a játékosokkal, akiket 
a nyáron edzett. A stábja tagjait majd 
ő fogja bejelenteni, de már átbeszél-
tük” – tette hozzá Burleanu.

Azt még nem tudni, hogy az U21-
es válogatottnál ki lesz az utódja, de 
december 17-én lesz egy újabb vezető-
ségi ülés, amikor majd újfent a tech-
nikai bizottság javaslatára döntenek 
a szakvezetői tisztség sorsáról.

Mirel Rădoi, mint ismeretes, az 
Európa-bajnoki csoportselejtezők le -
zárásakor leköszönt Cosmin Cont-
rát váltja a felnőttcsapatnál. Bemu-
tatkozása a márciusi Izland elleni 
Eb-pótselejtezőkor lesz, amelyet ha 
Románia megnyer, akkor a bolgár–
magyar összecsapás győztese ellen 
folytatja idegenben. Utóbbi felér egy 
döntővel, hiszen a találkozó nyertese 
részt vehet a jövő évi jubileumi konti-
nensviadalon, amelynek Bukarest és 
Budapest is házigazdája lesz.
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Vereséggel debütált Leo Grozavu a Sepsi OSK-nál

Vereséggel mutatkozott be Leo Grozavu a Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgócsapatának vezetőedző-
jeként, amikor hétfő este 4-1-re kikaptak a Viitorul vendégeként. A Liga 1-es bajnokság 17. forduló-
jának összecsapását kettős emberhátrányban fejezték be a szentgyörgyiek, szakvezetőjük pedig 
Sebastian Colțescu játékvezető döntéseit bírálta a lefújást követően. „A kiállítások mellett egy nem 
létező tizenegyest is megítélt ellenünk. Továbbá sportszerűtlen is volt, hiszen a végén nem kellett 
volna egy percet sem hosszabbítson, amikor az egyik csapat két emberrel kevesebbel játszik” – 
mondta Grozavu. Azt ugyan elismerte, hogy saját tanítványai is követtek el hibákat, de szerinte 
futballbírók országos testületénél jól tudták, hogy a csapata a következő fordulóban a Craiovával 
játszik, és mégis craiovai bírót küldtek a Viitorul elleni meccsükre. A Sepsi OSK 16 ponttal maradt a 
11. helyen, miközben a Viitorul 32 ponttal második a Kolozsvári CFR vezette összetettben.

 » RÖVIDEN

„Bosszút állt” az UTA a zsúfolt program miatt
Az UTA másodosztályos labdarúgócsapata 1-0-ra legyőzte tegnap hazai 
pályán a Chiajna együttesét. Az összecsapást korábban a Liga 2-es bajnok-
ság 11. fordulójából halasztották el, az aradiakat edző Bálint László pedig 
embertelennek tartotta, hogy a pótlást negyvennyolc órával a vasárnapi 
találkozójuk utánra időzítették. Az UTA 38 ponttal áll az összetett élén.




