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 » RÖVIDEN

Papírforma-továbbjutók Japánban
A papírformának megfelelő 
eredményeket hozott csütörtökön 
a Japánban zajló női kézilabda-vi-
lágbajnokság az A és D csoportok 
negyedik fordulójában, ezért 
a csoportkör pénteki lezárása 
előtt Norvégia (A hatos), továbbá 
Oroszország (B) és Svédország (B) 
is biztos továbbjutónak számít a 
középdöntőre. A B és a C csoportok 
mezőnye szabadnapos volt, utóbbi-
ban péntek délben lesz az a román–
magyar összecsapás, amely eldönti, 
ki csatlakozik a középdöntős 
helyüket már korábban bebiztosító 
spanyolok és montenegróiak mellé. 
Négy forduló után az A csoportban 
Norvégia (8 pont), Hollandia (6), 
Szerbia (4), Szlovénia (4), Angola 
(2) és Kuba (0), a B-ben Dél-Korea 
(7 pont), Németország (6), Francia-
ország (5), Dánia (5), Brazília (1) és 
Ausztrália (0), a C-ben Spanyolor-
szág (8), Montenegró (8), Magyaror-
szág (4), Románia (4), Szenegál (0) 
és Kazahsztán (0), a D-ben pedig 
Oroszország (8), Svédország (8), 
Japán (4), Argentína (4), Kongó 
(2) és Kína (0) a sorrend. Az A és 
a B, valamint a C és a D csoportok 
három-három legjobbja az 1-es, 
illetve a 2-es középdöntős hatosba 
jutnak, ahol vasárnap kezdődik a 
küzdelem.
 
Győzelemmel kezdett
Hosszú Katinka Glasgow-ban
A 400 méter vegyes úszás döntőjét 
megnyerve kezdte a glasgow-i rövid 
pályás Európa-bajnokságot Hosszú 
Katinka. A világklasszis magyar-
országi sportoló a jövő évi tokiói 
olimpia miatt elsősorban felkészü-
lésként tekint erre a kontinensvi-
adalra, ugyanakkor erre már edző 
nélkül érkezett. A szám szerda esti 
fi náléja különben kettős magyar 
sikert hozott, hiszen a második he-
lyen Jakabos Zsuzsanna ért célba. 
A csütörtöki döntőket lapzártánk 
után rendezték, mint ahogyan 
pénteken, szombaton és vasárnap 
is romániai idő szerint 19 órakor 
kezdődik a fi nálékkal tűzdelt dél-
utáni versenyprogram.
 
Bianca Pascu lett az év
legjobb román vívója
Bianca Pascu vehette át a Román 
Vívószövetség gáláján a 2019-es 
esztendő legjobb sportolójának 
járó díjat. A Dinamo világbajnoki 
bronzérmet nyerő kardvívója meg-
tiszteltetésnek nevezte az elisme-
rést, ugyanakkor hangsúlyozta: 
főbb célja kijutni a tokiói olimpiára, 
amelynek kvalifi kációs szakasza 
áprilisban zárul. Pascu jelenleg a 
világranglista tizedik helyén áll, 
ami feljogosítaná az ötkarikás 
részvételre.

Kizárták az EHF-kupából
a brassói kézilabdacsapatot
Andreea Chiricuță és Alicia 
Gogîrlă is visszakapta a szerdán 
felfüggesztett játékjogát, miután a 
Román Kézilabda-szövetség (FRF) 
fegyelmi bizottsága rendkívüli 
ülésén megerősítette, nem vették 
igénybe a doppinglistán szerepelő 
intravénás lézerterápiát. A Brassói 
Corona többi női kézilabdázójának 
ideiglenes eltiltása érvényben 
maradt, a nemzetközi szövetség 
kizárta az EHF-kupából a csapatot. 

A Kolozsvári CFR labdarú-
gócsapata a Liga 1-es bajnok-
ság élén maradt a Sepsi OSK 
legyőzése után, de hétvégi 
mérkőzését nem sikerült 
elhalasztatnia, hogy pihenni 
tudjon az Európa Ligában 
esedékes összecsapására.

 » VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

A Kolozsvári CFR egy hajrában 
lőtt góllal 1-0-ra legyőzte 
hazai pályán a Sepsi OSK-t 

a hazai élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 19. fordulójának szerdai 
játéknapján, ezért továbbra is élen 
áll a Liga 1 összetettjében. A Sep-
si OSK-t edző Leo Grozavu szerint 
olyan futballistákra lett volna szük-
sége a bajnoki címvédő ellen, akik 
jobban ismerik a romániai labda-
rúgást. „Nem voltak kellően érettek 
ahhoz, hogy hátszélben tegyék, 
amit az ellenfél, és fordítsák a ja-
vukra. Szerintem sikerülhetett vol-
na, ha több tapasztalattal bírnánk” 
– fogalmazott, mintegy bírálva a 
játékvezetést. Bosszankodott, ami-
ért egyetlen helyzet miatt elbuktak. 
„Voltak blokkolások, lökdösődés, 
nekem lesnek is tűnt, de ilyen az, 
amikor a tatról fúj a szél” – mondta. 
A visszajátszás alapján amúgy a 86. 
percben gólt szerző Vinicius válla 
valóban kissé a háromszéki védők 
előtt volt, a hatodik percben viszont 
les miatt érvénytelenítették a CFR 
első gólját, amelyet Omrani szerzett 
Rondontól passzból.

A kolozsváriakat edző Dan Pet-
rescu különben a találkozó után ki 
is fakadt a sajtótájékoztatón, amiért 
rendre csak a negatívumokat eme-
lik ki a játékukból. „Azt, hogy hazai 
pályán veretlenek vagyunk, senki 
sem említi, azt bezzeg igen, hogy 
hét idegenbeli meccsünkön marad-

A KOLOZSVÁRIAK NEM TUDTÁK ELHALASZTATNI HÉTVÉGI MÉRKŐZÉSÜKET A LIGA 1-BEN

Őrzi hazai veretlenségét a CFR

Előretörtek. A Sepsi OSK nem tudta visszarántani a bajnok CFR-t (meggypiros mez) a Liga 1-ben

 » „Eközben 
tizennégy ösz-
szecsapásunk 
volt Európában, 
kész csoda, hogy 
az első helyen 
állunk a Liga 1 
összetettjében” 
– fogalmazott a 
CFR-t edző Dan 
Petrescu.

tunk nyeretlenek. Kikínlódott győze-
lem a Sepsi OSK ellen, de idén 27 gólt 
szereztünk, és csak kettőt kaptunk 
itthon. Mondjanak már valami pozi-
tívumot is! Miénk a legjobb védelem 
Romániában. Ez rekord. Eközben 
tizennégy összecsapásunk volt Euró-
pában, kész csoda, hogy az első he-
lyen állunk a Liga 1 összetettjében” 
– fogalmazott a szakember.

A Szamos-partiaknak vasárnap 
újra pályára kell lépniük, pedig a 
Botoșani elleni idegenbeli összecsa-
pásukat szerették volna elhalasztat-
ni, hogy pihenhessenek az Európa 
Liga csoportkörének utolsó forduló-
jában rendezendő Glasgow-i Celtic 
elleni találkozójukra – amelytől a 
továbbjutásuk függ. Bogdan Mara, a 
fellegváriak sportigazgatója nagyon 
csalódottnak mutatkozott, amiért a 
moldvaiak nem engedtek a kérésük-
nek, és ezért kénytelenek lesznek el-
utazni. „Fáj a Botoșani sportszerűt-
lensége és rosszakarata. Nemcsak 
nekünk lett volna fontos, hanem 
az egész romániai labdarúgásnak, 

hiszen már csak mi vagyunk ver-
senyben, hogy európai pontokat 
gyűjtsük az országnak. A Hivatásos 
Labdarúgóliga, a Román Futballszö-
vetség és a mérkőzéseket közvetítő 
tévétársaságok mind támogattak 
minket abban, hogy kapjunk egy kis 
pihenőt” – nyilatkozta. Hozzátette, 
nem is érti, hogy a Botoșani miért 
nem, hiszen csütörtöki lapzártánk 
után még a Craiova vendégei vol-
tak, miért ragaszkodtak annyira, 
hogy vasárnap játsszanak velünk. 
„Mi érdekük lehet? Én tényleg nem 
értem” – panaszolta a sportvezető a 
Telekom Sportnak.

A tabellán 19 ponttal tizedik he-
lyen álló Sepsi OSK majd csak hét-
főn 18 órakor fogadja a Clinceni-t, 
és aznap lesz a Voluntari–Viito-
rul (20.30) mérkőzés is. Pénteken 
FCSB–Medgyes (20.30), szombaton 
Târgoviște–Iași (18) és Hermann-
stadt–Dinamo (20.30), vasárnap 
pedig a 17.30-kor kezdődő Botoșa-
ni–CFR meccs után Astra–Craiova 
találkozó lesz a 20. fordulóban.
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Andreea Răducan lemondott a 
Román Tornászszövetség elnöki 

tisztségéről. Az egykori olimpikon csü-
törtöki sajtótájékoztatóján jelentette be 
döntését, amelyet azzal magyarázott, 
hogy nem sikerült csapattal kvalifi kál-
niuk a jövő évi tokiói olimpiára. „Úgy 
gondolom, hogy változásra van szük-
ség. Lehet, hogy nem én vagyok a meg-
felelő személy a szervezet irányítására. 
A végrehajtó bizottság egyes tagjai 
nem akarnak változást, azt mondják 
nincs megoldás. Én nem vagyok haj-
landó továbbra is felvállalni azt, amit 
nem akarnak” – fogalmazott. Hangsú-
lyozta, hogy továbbra is a romániai tor-
nászéletben marad, és sajnálja, hogy 
így ért véget a mandátuma, mert a 
szövetségi edzőkkel jó viszonyt ápolt, 
és a sportminisztérium és az olimpiai 
bizottság is támogatta őket. „A problé-
ma, hogy mi nem tudunk felemelked-
ni a partnereink elvárási szintjére. Sok 
javaslat volt, de kevés válasz érkezett 

rájuk. Szerintem a túl nagy büszkeség 
miatt is kerültünk ebbe a helyzetbe” 
– vélekedett az olimpiai és világbaj-
nok egykori tornász. Megfogalmazása 
szerint két évvel ezelőtt nagy lelkese-
déssel vette át a szövetség irányítását, 
de az egységről szőtt elképzeléseinek 
üzenete vagy megértetlen maradt, 
vagy pedig rossz szemmel néztek rá. 
„A gerendán egyszerűbb volt, mint-
sem itt maradnom a szövetség elnö-
keként. Törekedtünk arra, hogy kellő 
költségvetésünk legyen, és idén volt 
a szövetségnek a legnagyobb büdzsé-
je. Magántámogatásokat is kaptunk, 
az egészségügyi kiadások ugyanis 
meglehetősen költségesek, de a spor-
tolóknak és edzőknek minden adott 
volt ahhoz, hogy megfelelő körülmé-
nyek között dolgozzanak. Ami nekem 
hiányzott, az egy olyan csapat, amely 
megértse és akarja a változást” – tette 
hozzá Răducan, akit 2017. augusztus 
4-én választottak meg a szövetség 
élére. Támogatta Nicolae Forminte és 
Marius Urzică edzők leváltását a női, 

illetve a férfi válogatottak éléről, mi-
vel nem sikerült Románia együtteseit 
kvalifi kálniuk a jövő évi ötkarikás játé-
kokra. Ismert ugyanis, hogy Tokióban 
csak Maria Holbură lesz érdekelt egyé-
ni összetettben, valamint a veterán 
Marian Drăgulescu ugrásban jutott 
ki az olimpiára. Utóbbival egyébként 
Răducan összetűzésbe került tavaly, 
miután egy időszakra megvonta a jut-
tatását, miközben Drăgulescu megkér-
dőjelezte a sportvezető legitimitását a 
szövetség elnöki tisztségében.

A 36 éves Răducan szerint legalább 
két olimpiai ciklusra lesz szükség ah-
hoz, hogy a hazai tornasportban vala-
mit elérjenek. „Nem várhatsz el más 
eredményt, ha újra és újra ugyanazo-
kat a dolgokat teszed” – hangsúlyozta 
a változtatások szükségességét.

Lemondása után a tornaszövetséget 
ideiglenesen az alelnök Maria Fumea 
irányítja majd, hogy a jövőre tartandó 
közgyűlésen új elnököt válasszanak a 
szervezet élére – 2021 augusztus végéig 
szóló mandátumra.

Andreea Răducan lemondott a tornaszövetség éléről

 » „Nem vár-
hatsz el más 
eredményt, 
ha újra és újra 
ugyanazokat a 
dolgokat teszed” 
– hangsúlyozta 
a változtatások 
szükségességét  
az olimpiai és 
világbajnok egy-
kori tornász.




